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راههایی خالقانه
و آسان برای
تبدیل مبلمان
قدیمی به
وسایلی جدید!
گلنوشنصیری

در شماره گذشته ،بخشی را به معرفی ایدههایی
برای تبدیل مبلمان و وسایل قدیمی به وسایلی
جدید و زیبا اختصاص دادیم .در این شماره نیز،
بــه ادامــه آن مطلب میپردازیم تا ســرنخهایی
الهام بخش برای بروز خالقیت شما باشند.
حتمــاً دیده اید کــه این روزها قــرار دادن جزیره
در وســط آشپزخانه بســیار رایج شــده است .اگر
کابینت فلزی یــا چوبی قدیمی دارید ،میتوانید
بــرای خودتــان یــک جزیره بســازید! الزم اســت
کابینت را رنگ کرده و دستگی رهها را عوض کنید
و بــرای ســطح آن نیز رویهای ســنگی یا از جنس
ام دی اف در نظــر بگیریــد تــا ظاهــری شــیکتر
داشته باشید.
رنــگ کــردن دراورهــا و بوفههــای قدیمــی را در
شــماره قبل بررسی کردیم .ایده آسان و خالقانه
دیگــر ،خارج کردن کشــوها ،پرداختن به ســطح

داخلی و استفاده از آن بهعنوان بخشی دکوراتیو
یــا جایــی بــرای قــرار دادن وســایل اســت .انواع
ســبدها و ظرفهای زیبا در این قسمت ظاهری
جــذاب بــه ایــن عضــو جدیــد مبلمــان خواهند
بخشید!
میزهــای پــا تختــی بلنــد در قدیــم بیشــتر رایج
بودند .اگر شــما هم یک ســت از آنها را دارید اما
دیگــر به کارتان نمیآید ،دســتی به ســر روی آن

بکشید ،یک رویه چوبی ی ا ام دی اف برایش تهیه
کنیــد و با اتصــال اجزا بــه هم یک میــز تحریر با
طول دلخواهتان خواهید داشت!
بــه نیمکتها با انواع میز و دراورهای کم ارتفاع
(اما محکم!) میتوان کارکردی جدید داد .کافی
اســت برای سطح آن بالشــتکی به اندازه در نظر
بگیرید .چنین وسیلهای در قسمت ورودی در که
کفشها را به پا میکنید میتواند بسیار بهکار آید.

رنگ زدن و در آوردن کشوها و دراورها را بررسی
کردیم .این بار اما اضافه کردن کشو یا طبقه را در
نظر بگیرید .میز تحریرها معموالً فضایی خالی
بــرای قرار گرفتــن صندلی دارنــد .میتوانید حد
فاصــل دو دیواره میــز ،یک طبقــه اضافه کنید و
بدین ترتیب وســیلهای کامالً جدیــد دارید که در
هر نقطه از خانه فضایی مناسب برای قرار دادن
وسایل را فراهم میکند.
قفسههای بلند و جاگیر فلزی فایلها در بسیاری
از شرکتها دیگر استفاده ندارند .اما کافی است
آن را بهصورت افقی قرار داده ،کشوها را درآورید
و رنــگ و طرح دلخواهتان را روی آن پیاده کنید.
حــاال فضایــی برای مرتــب کردن وســایل انباری
دارید .میتوانید با اتصال تختهای که به آن چند
میخ زده اید ،ســطحی برای آویزان کردن وسایل
فراهم کنید!

زیـبـایـی

تأثیر خواب
بر سالمت پوست
در شماره گذشته ،به بررسی چگونگی
تأثیر میزان خواب بر ســامت پوست
پرداختیــم .ارتبــاط خــواب کافــی در
شــب با پیری زودرس پوست و تغییر
رنگ آن توضیح داده شــد .همچنین
اهمیــت خواب شــب در تولیــد کالژن
و قویتــر شــدن الیــه بیرونــی پوســت
مطرح شد .در ادامه ،به سایر تأثیرات
خــواب ناکافــی بــر ســامت پوســت و
نکاتــی درباره مراقبــت از آن خواهیم
پرداخت.

جوش و سایر
عارضههای پوستی

خواب مناسب
برای پوست چگونه است؟

اســترس ناشی از خواب ناکافی میتواند محرک
ایجاد جــوش ،لــک و حتی آســیبهای جدیتر
پوســتی ماننــد درماتیــت و پســوریازیس شــود.
جوش زدن به دالیــل مختلفی برای همه اتفاق
میافتــد ،امــا تحقیقــات نشــان میدهــد کمبود
خواب و استرس ناشی از آن ارتباط مستقیمی با
افزایش میزان جوش زدن دارد .اســترس ناشــی
از کمبــود خواب باعث میشــود ســطح پوســت
رطوبــت خــود را از دســت دهــد ،قابلیت جذب
رطوبــت کاهــش یابــد و الیــه بیرونــی و محافظ
پوست آسیب ببیند.
همچنین ،کمبود خواب بهبود زخمهای ســطح
پوســت را به تعویق میاندازد ،چرا که با افزایش
اســترس و ترشــح هورمون کورتیــزول ،عملکرد
ایمنی پوســت مختل شــده و حتی ممکن است
وضعیت زخمها رو بــه وخامت بگذارد .چناچه
کــم خوابی بــرای مدت طوالنــی روی دهد ،بدن
تحت اســترس مزمن قــرار میگیــرد و در نتیجه
کاهــش قــدرت ایمنــی آن ،واکنشهایــی چــون
ایجــاد چین و چروک و از دســت دادن خاصیت
االستیسیته مشاهده میشود.

بــدن نیاز به  7-9ســاعت خواب در شــب دارد.
سعی کنید هر شــب ،در زمان معینی به خواب
روید .از مصرف کافئین و شــکر  4الی  5ســاعت
قبــل از ســاعت خــواب بپرهیزید .خواب شــب،
زمــان بســیار طالیــی بــرای بازســازی پوســت
است.
انــواع کرمهــای حــاوی ویتامیــن آ و ســی را در
شــب بــه پوســت خــود بزنید تــا امــکان کاهش
اثر بخشــی ناشــی از اشــعههای مضــر آفتاب از
بیــن بــرود .همچنیــن شــبها پوســت مقداری
رطوبــت از دســت میدهد .پس بعد از شســتن
پوســت ،از مرطوبکنندههــای مخصــوص
شــب اســتفاده کنیــد .بهطــور کلــی ،در شــب
پوســت شــما از آســیبهای محیطــی ماننــد
اشــعه مــاوراء بنفــش و آلودگیهــا در امــان
اســت ،پــس انــواع کرمهــا و ماســکهای شــب
میتواننــد در بازســازی ،جوانســازی و شــادابی
پوســتتان بســیار مؤثــر باشــند .در آخــر نیــز
بایــد اشــاره کــرد ،چنانچــه بــه پشــت بخوابید،
پــف صبحگاهــی پوســت را کمتــر مشــاهده
خواهید کرد.
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