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راههایی خالقانه
و آسان برای تبدیل
مبلمان قدیمی به
وسایلی جدید!
احتمــاالً در خانــه بســیاری از مــا انــواع وســایل
و مبلمــان قدیمــی وجــود دارنــد که ظاهرشــان
خــراب شــده و دیگر چندان بــه کار نمیآیند .اما
قبــل از اینکــه آنهــا را دور بریزیــد ،بهتر اســت به
شــیوههایی خالقانه برای اســتفاده مجدد از آنها
فکــر کنید .بدین ترتیب ،هــم در هزینههای خود
صرفهجویی کرده اید ،هم فرآیندی لذت بخش
و ســرگرمکننده از خلقی جدید را تجربه خواهید
کــرد .در ادامــه ایــن مطلب و نیز در شــمارههای
آتی چند نمونه استفاده مجدد از وسایل قدیمی
بــا ظاهــر و کاربــردی جدیــد را بــه شــما معرفی
میکنیم تا الهام بخشتان باشد.
کشوهای بزرگ دراورهای قدیمی را میتوانید
تبدیل به جعبهای برای قرار دادن وســایل کنید.
الزم اســت سطح داخلی و بیرونی آن را سمباده
زده و پرداخت کنید تا ظاهری یکدســت و ســالم
داشــته باشــد .با اضافه کردن پایــه و رنگ کردن
بیــرون و درون آن به رنگ و با طرحهای دلخواه،
حال فضایی جذاب و جدید برای چیدن وســایل
خود دارید.
بوفههــای قدیمــی اغلــب دردسرســاز شــده
و بیاســتفاده میماننــد .بــرای اســتفاده مجــدد
از آنهــا ،فضایــی کــه جــای کافــی را دارد در نظر
بگیریــد .ســپس بــا توجــه به تــم کل فضــا ،بوفه
را رنــگ کنیــد .قســمتهای داخلی که از پشــت
شیشه معلوماند را حتماً به رنگی دیگر در آورید
تــا جلوهای دوچندان به آن بخشــد .در آخر بهتر
اســت دســتگیرههای آن را نیــز عــوض کنیــد تــا
ظاهری کامالً نو به آن بخشیده باشید.
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 اگر از میز آرایش و دراور خود خسته شده اید،
الزم نیســت آن را دور انداختــه و هزینــه زیــادی
صــرف خرید دراور جدید کنیــد .ایده رنگ کردن

دراور قبلــی ،اینجــا هــم بــه کمک شــما میآید.
چنانچه کشــوها را بــه رنگی دیگــر در آورید ،میز
آرایش از یکنواختی و ســادگی در میآید .سطوح

در فصلهای پاییز و زمســتان ،ســرما و خشــکی هــوا آثار مخربی روی پوســت میگذارنــد؛ چنان چه
پوســت خشکی داشته باشــید ،ممکن اســت اســتفاده از انواع مرطوبکنندهها کافی نباشد .در این
صورت جای دادن ماسکهای خانگی در برنامه مراقبت از پوست به شما توصیه میشود .تهیه این
ماســکها ساده اســت و از آنجایی که فاقد هرگونه مواد شیمیایی هســتند ،انتخاب بسیار مناسبی به
حسابمیآیند.

این تکه از مبلمان مانند بوم نقاشی شما هستند.
انــواع طرحهــا و ایدههای خالقانه خــود را بر آن
پیــاده کنید .همچنیــن ،آینهای که همیشــه روی
میز قرار داشته را این بار با اندکی ارتفاع از سطح
آن روی دیــوار نصب کنید و تفاوت فضای ایجاد
شده را ببینید!
نردبانهای ســاده و چوبــی قدیمی میتوانند
به وســایلی بســیار کارآمــد تبدیل شــوند .مثالً با
اضافه کردن پایههایی برای اتصال آن بهصورت
افقی بر دیوار و انتخاب رنگی مناســب برای آن،
فضایی بــرای آویزان کردن لباسها در قســمت
زیرین و قفســهای برای قرار دادن وســایل سبک
در قسمت باالیی آن خواهید داشت!

ماسکشیر
شــیر نیز مادهای مناســب برای مرطوب کردن و
جوانسازی پوست است 1 .قاشق غذاخوری شیر
را یا  1قاشــق عســل ترکیب کنید و  20دقیقه روی
صورت بگذارید.

ماسک روغن زیتون

ماسک تخم مرغ

ماسک موز

ماسکقهوه

این ماسک مرطوب کننده ،برای پوستهایی که
از شدت خشــکی ترک خوردهاند بشدت توصیه
میشــود .روغــن زیتــون بــه عمــق پوســت نفوذ
میکند و خاصیت ضد چروک هم دارد و ترکیب
آن با عسل سرشار از آنتی اکسیدان هاست .یک
قاشــق غذاخــوری روغن را با یک قاشــق عســل
ترکیب کنید و  20دقیقه روی پوست بگذارید.

تخــم مــرغ در بســیاری از ماســکهای صــورت
اســتفاده میشــود .ســفیده تخم مرغ پوســت را
سفت کرده و زرده آن خاصیت مرطوب کنندگی
دارد .زرده تخــم مــرغ یکی از بهتریــن درمانها
بــرای خشــکی پوســت اســت چرا کــه سرشــار از
پروتئیــن و چربیهــای مفیــد اســت .یــک زرده
تخــم مــرغ را خوب به هــم زنید و با یک قاشــق
غذاخوری عسل ترکیب کنید .ماسک را برای 15
دقیقه روی پوست بگذارید.

مــوز سرشــار از مــواد معدنــی و انــواع ویتامیــن
هاســت .اســتفاده آن در ماســک صــورت ،بافت
پوســت را نــرم و قــوی میســازد و خاصیت ضد
چــروک بــودن نیــز دارد .یک نصف مــوز را کامالً
له کرده و با  1قاشــق غذاخوری ماســت و  1قاشق
عسل ترکیب کنید .ماسک را برای  20دقیقه روی
پوست بگذارید.

قهوه مادهای بسیار مفید برای استفاده در ماسکهای
صورت است چرا که برای برطرف کردن خشکی و ورم
پوســت مفید اســت و به روشــنتر شــدن رنگ آن نیز
کمک میکند .قهوه برای انواع پوســت مناســب است
بنابراین در ترکیب با انواع مواد ،ماســکهای متفاوت
و کارآمدی را میتوان ساخت .برای مبارزه با خشکی،
یک قاشــق غذاخوری قهوه و یک قاشــق پودر کاکائو را
با یک قاشــق عسل و مقداری شــیر ترکیب کنید .پودر
کاکائو دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است .ماسک را
برای  20دقیقه روی پوست نگه دارید.
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