iran BANoO
شماره دویست و ششم
یکشنبه  5اسفند 1397

اگــر دنبال ظاهری با وقارتــر برای خانه یا اتاقتان
هستید ،رنگ تیرهای برای یکی از دیوارها مد نظر
بگیرید .تابلوها و پوسترهای قدیمی را با تابلوها و
عکسهایی در سایز بزرگ جایگزین کنید.

تا به حــال پیش آمــده به عکسهــای قدیمیتان
نــگاه کنید و از دیدن ســبک پوشــش و آرایشتان
شــگفتزده شــوید؟ گویی فــرد داخــل عکس به
دورهای دیگــر تعلــق دارد ،دورهای کامالً گذشــته.
اتفاق مشابهی در دکوراسیون منزل شما میافتد.
چیدمان خانه شــما آینه شــخصیت و روحیهتان
اســت .چنانچــه بــا گــذر زمــان ،فــردی بالغتــر و
پختهتر شدهاید ،وقت آن رســیده که این تغییر را
در چیدمان منزل نیــز بازتاب دهید .خانههایی که
«بالغانه»تر باشــند ،اغلب ویژگیهای مشــترکی
دارنــد .در ایــن مطلب به بررســی ایــن ویژگیها
خواهیمپرداخت.

مبلهای راحتی و میزهایی با ارتفاع کم ،ظاهری
آرام و شــیک بــه اتــاق میبخشــند .کوســن نیــز
المانی است که فضا را گرمتر نشان میدهد.
اگــر در خانــه گلهای مصنوعی داریــد ،وقت آن
رســیده کــه آنها را بــا گلهای طبیعــی هر فصل
جایگزیــن کنید .گیاهــان پهن برگ نیــز ظاهری
بسیار مدرن و امروزی به فضا میبخشند.
ویژگــی مشــترک دیگــر خانههــای باوقــار،
هوشمندی در طراحی و استفاده از کاغذ دیواری
اســت .چنانچــه در اتاق و فضای مــورد نظر یک
دیــوار یا شــیء را بهعنوان نقطه تمرکــز توجه در
نظــر بگیرید ،حرفهای بــودن در امــر چیدمان را
نشان میدهید.

چه عناصری
در خانه به آن
ظاهری بالغانهتر
میدهد؟

ایــن روزهــا انــواع چــراغ و نورپردازی و لوســترها
در بــازار یافــت میشــوند .نورپردازیهای ســاده
و قدیمــی را کنــار بگذاریــد .از طرحهای شــیک و
مدرن امروزی استفاده کنید.

المان دیگری که به خانه وقار زیادی میبخشــد،
پــرده اســت .اســتفاده از چنــد الیــه پــرده بــا
جنسهای مختلف و ترکیب هوشمندانه طرحها
و جنسها و رنگها ،نشــان از پختگی در ســلیقه
دارد.

چند ماسک صورت
با چای سبز
احتماالً از خواص چای ســبز بسیار شنیدهاید .نوشیدن آن ،این روزها بسیار رایج شده است اما جالب
اســت بدانید چای ســبز را در مواد تشکیل دهنده بســیاری از محصوالت آرایشی نیز میتوان یافت .از
آنجایی که پوست ما بسیار سریع نسبت به تغییرات جوی و محیطی واکنش نشان میدهد ،رسیدگی
به آن از اهمیت زیادی برخوردار است .چای سبز سرشار از آنتی اکسیدانهاست .نوعی آنتی اکسیدان
خاص موجود در چای سبز برای محافظت از پوست در برابر آسیبهای شرایط جوی و محیطی بسیار
تأثیرگذار اســت .چای ســبز را میتوانیــد با موادی چون موز ،لیمو و پوســت پرتقــال ترکیب کنید .این
ترکیبات برای پوستهای چرب و مستعد جوش زدن بسیار مفید است.

چای سبز و عسل :یک قاشق غذاخوری چای سبز را با مقداری عسل ترکیب کنید تا حالت خمیری
مانندی به خود بگیرد .آن را به پوســت زده و برای  20دقیقه نگه دارید .در طول این مدت با انگشــتان
مرطوب ،پوست صورت را در حرکات دایرهای ماساژ دهید .این ماسک به افزایش خاصیت کشسانی
پوست کمک میکند.
چای سبز و ماست :یک قاشق
غذاخــوری چــای ســبز را با یک
قاشق غذا خوری ماست ترکیب
کنیــد .ماســت خاصیــت پــاک
کنندگــی پوســت دارد و سرشــار
از کلســیم ،انــواع ویتامین ،مواد
معدنــی و پروتئین اســت که به
بازســازی پوســت و احیــای آن
کمــک میکنــد .ایــن ماســک را
بــرای  30دقیقــه روی صــورت
بگذاریــد و ســپس بــا آب ولــرم
بشویید.
چای ســبز و گالب :یک قاشــق غذاخوری چای ســبز را با نصف قاشــق غذاخوری عسل و چند قطره
گالب ترکیــب کنیــد .ماســک نباید بیــش از حد رقیــق یا غلیظ باشــد ،با اضافــه کردن آهســته مواد و
ترکیبشان ،غلظت آن را کنترل کنید .گفته میشود عسل موجود در این ترکیب برای پوستهای چرب
چندان مناســب نیســت .این ماسک برای جلوگیری از جوش زدن بسیار مناسب است .آن را برای 30
دقیقه روی صورت بگذارید.
ماسکهای معرفی شده را میتوانید هر شب به پوستتان بزنید .بدین ترتیب صبح پوستی بسیار نرم
و لطیف خواهید داشت.
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