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انــواع نقشــه و مدلهای کــره زمین در هرشــکلی
یــادآور روحیهای ماجراجو ،عالقه به ســفر و لذت
بردن از تنوعهای اقلیمی و فرهنگی و زیباییهای
زمین اســت .مدلهای کره زمیــن در اکثر خانهها
پیــدا میشــوند .در غیــر این صورت هــم تهیه آن
هزینــه چندانــی ندارد .اســتفاده از ایــن گویهای
آموزشــی تا پیش از این در فضاهای اداری و کاری
و همچنیــن در طبقه کتابخانهها بســیار رایج بود.
امروز اما چند ایده خالقانه برای اســتفاده تزئینی
از این وسیله را به شما معرفی میکنیم.
یــک کلمــه مــورد عالقهتــان را انتخــاب کنیــد.
شــابلونی از آن بسازید و بقیه کره را رنگ کنید .در
نظر داشــته باشــید کلمه مــورد انتخابتان با توجه
به بســتر آن (کــره زمین) معنای عمیــق تری القا
خواهد کرد.
اگــر مــدل کــره زمیــن شــما آســیب دیده اســت،
میتوانیــد آن را بریــده و تبدیــل بــه یــک لوســتر
کنیــد .این کار کمی حوصله و زمان بیشــتری الزم
دارد ،اما نتیجه نهایی بســیار جذاب و زیبا اســت.
از پرداختــن بــه لبه و ســطح داخلی لوســتر غافل
نمانید!
ایــده دیگــر ،قــرار دادن کــره زمیــن در یــک قاب
اســت تا بتــوان آن را بهعنــوان عنصــری دکوراتیو
بر دیوار زد .بهتر اســت قــاب انتخابتان با اندازه
کره هماهنگی داشته باشد .از هر وسیله و سطحی
میتوانید بهعنوان قاب استفاده کنید.
ایده بعدی ،انجام کاری برعکس پیشنهاد اول ما
است .یعنی این بار جمله یا کلمه مورد عالقهتان
را بــا رنگــی کــه کنتراســت زیــادی دارد ،روی کــره
زمین خود نقاشی کنید یا بنویسید.
براحتــی میتوان یک نیم کــره را بهعنوان ظرفی
تزئینــی بــه کار بــرد .کافی اســت پایهای مناســب
بــرای آن پیدا کنید .درون ظرفتان میتوانید انواع
گلهای خشک یا کوچک دیگر را جای دهید.
در آخــر یــادآوری میکنیم ،چنانچه چنــد کره در
ابعــاد مختلــف داریــد ،اســتفاده از همــه آنهــا به
شــکلهای گوناگون در یک محیط ،فضایی بسیار
جذاب و پر نشاط ایجاد میکند.

ایدههایی
خالقانه با
مدل کره زمین

چندراهکار
برای داشتن
مژههای بلندتر
مژههــای بلند ظاهری زیبــا و جذاب دارنــد .در این
مقالــه راهکارهایی برای داشــتن مژههای بلندتر و
ضخیمتر را به شما معرفی خواهیم کرد.
استفاده از سرم تقویتکننده مژه صحیح :بسیاری
از ســرمها تقویتکننده مژه ممکن اســت نتایجی
چشــمگیر و سریع داشته باشــند اما مواد شیمیایی
موجود در اغلب آنها در طوالنی مدت مژههای شما

را ضعیفتر خواهد کرد .در هنگام خرید این دسته
از محصــوالت به ترکیبات آن دقت کــرده و در نظر
داشته باشید از موادی چون پارابن ،فرمالدهیدها و
سولفاتها باید پرهیز کرد.
اســتفاده از مــژه مصنوعی با کیفیت بــاال :مژههای
مصنوعی که کیفیت پایینی دارند معموالً سنگین
ترند و فشار و استرس بیشتری به مژههای طبیعی

وارد میکننــد .چســب مــژه مصنوعــی نیــز نبایــد
فرمالدهیدداشتهباشد.
عــدم اســتفاده از ریمــل ضــد آب :همانطــور کــه
میدانیــد ریملهــای ضــد آب بــه مژههــا خشــک
میشــوند تــا مانــدگاری بیشــتری داشــته باشــند.
اســتفاده زیاد از این ریملها به مژههای طبیعیتان
آســیب جــدی وارد میکند .چنانچه ممکن اســت
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از ریملهایی اســتفاده کنید که روغنهای طبیعی
مانند روغن نارگیل در ترکیبشان یافت میشود.
پاک کــردن کامل ریمل قبل از خــواب :پاک کردن
آرایش قبــل از خواب خیلی وقتها کار ســختی به
نظــر میآید .امــا باید بدانید این کار برای ســامت
پوســت و مژهها کامالً ضروری اســت .همچنین در
نظر داشته باشــید پاک کردن کامل ریمل از مژهها
نیازمنــد دقــت و زمان بیشــتری اســت .اســتفاده از
پاککنندههــای مخصــوص چشــم میتوانــد ایــن
فرآیند را سرعت بخشد.
تغذیه ســالم :برای رشــد مژهها نیــز تغذیه عامل
بســیار مهمی است .ســبزیجات ،تخم مرغ ،ماهی
ن ای و ســی
ســالمون ،مــواد غذایــی حــاوی ویتامی 
بهترینگزینههایند.

