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تغییراتبهاری
برای
سرویسبهداشتی
گلنوشنصیری

فصلبهارکمکمازراهخواهدرسیدوروزهایآخرسالمعموالً
صرف تمیز کردن ،مرتب کردن و ایجاد تغییراتی در چیدمان
منزل میشــود .هماهنگ بودن دکوراســیون منــزل با فصل
پیشرو،حستازگیوطراوتونشاطبهاررادرخانهبرایمانبه
ارمغانخوهدآورد.اماازفضاهاییکهتغییردکوراسیوندرآن
کمترموردتوجهقرارمیگیرد،سرویسبهداشتیمنزلاست.
صرف نظر از اینکه این فضا در خانه شــما چقدر بزرگ باشــد،
اغلبماصبحهابرایآمادهشــدنوشبهاقبلازبهخواب
رفتنزمانــیرادراینفضامیگذرانیمکهخودنشــاندهنده
اهمیتطراحیآندربینفضاهایمختلفمنزلاست.در
ادامهاینمطلبایدههاییبرایبهاریکردنفضایسرویس
بهداشتیبهشمامعرفیخواهیمکرد.

 اگــر نمیخواهیــد هزینــه زیــادی صــرف ایجــاد
تغییرات کلی در ســرویس بهداشتی کنید ،تغییراتی
کوچــک امــا پرجلــوه را در نظــر بگیریــد .یکــی از ایــن
تغییــرات ،آویختــن آینهای جدید اســت .به ســادگی
خواهید دید که با اعمال تنها همین تغییر کوچک ،هر
روز به هنگام شســتن دست و صورت متوجه دگرگون
شدنفضامیشوید.
 همــواره در نــکات مربــوط بــه دکوراســیون بهاری

اســتفاده از گل و گیاهان طبیعــی جایگاه مهمی دارد.
چنانچه فضای شما نورگیر است ،میتوانید از گیاهان
سازگار با محیط مرطوب استفاده کنید .بسیاری از انواع
کاکتوسهانیزبرایاینفضامناسبند.میتوانیدآنهارا
روی قفسهها یا حتی در کنار دیوار بچینید.
 تم صورتی مات برای وسایل داخل این فضا انتخاب
بســیاری از طراحــان داخلی بــرای دکوراســیونی بهاری
اســت .تلفیق آن با رنگ مســی نیز ترکیبی بسیار شیک

ایجاد میکند .ســبدی به رنگ مسی و حولهای به رنگ
صورتی مات یا انتخاب جای صابون یا مســواک به این
رنگها فضای آرام و در عین حال سرزنده ایجاد میکند.
 هنگام خانه تکانی ،از مرتب و خالی کردن قفسهها
یا کابینتهای این فضا غافل نشــوید .محصوالتی که
بیشــتر در زمستان استفاده داشــته اید را کنار بگذارید.
چنانچه بهدنبال تغییر محسوس تری هستید ،اضافه
کردن قفســه در فضای حمام ایده بسیار خوبی است.

این قفســهها هــم کاربــردی خواهند بــود و هم جلوه
دکوراتیوجذابیدارند.
 راهــکار ســاده دیگــر ،تغییر رایحه خوشــبوکننده و
اســتفاده از شــمعهای خوشــبو برای این فضا اســت.
فراموش نکنید ،در دکوراســیون منزل تمامی حواس
مــا ،مخصوصاً حس بویایــی درگیرند .بنابراین تغییر
رایحه فضا بخشی از ایجاد تغییرات کلی و آسان برای
دگرگون ساختن محیط منزل به شمار میرود.

زیـبـایـی

حفظ سالمت پوست
در برابر مواد تمیزکننده

تمیــز کــردن خانــه ،از گردگیری گرفته تا شســتن
سرویسهای بهداشتی و شستن لباسها ممکن
اســت بــه خاطــر واکنشهــای پوســتی تبدیل به
کاری ناخوشــایند شــود .واکنش پوســت بــه مواد
تمیزکننــده فقــط مختــص بــه تمیزکنندههــای
قوی یا پوســتهای حساس نیســت .بهطور کلی
استفاده از این مواد پوست را خشک میکند و در
موارد شــدیدتر همراه با قرمزی و خارش خواهد
بــود .امــا پرهیز از این آســیب پوســتی کار چندان
سختی نیست.
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بــه توضیحــات روی محصــوالت دقــت کنیــد.
ترکیبات آن را مطالعه کنید .مواد زیر را ممکن است
در انواع پاککنند ه ســرویسهای بهداشــتی ،واکس
مبلمــان ،پاککننــده گاز و تمیزکنندههای همه کاره
ببینید ،این مواد برای پوســتهای حســاس واکنش
زا هستند :آمونیوم هیدروکسید ،هیدروکلریک اسید،
سدیم بیســولفات ،سدیم یا پتاســیم هیدروکسید،
هایپوکلریــک اســید و فنــول .در صورتــی کــه هنگام
مصرف ماده تمیزکنندهای دچار حساسیت پوستی
شدید ،استفاده از آن را بالفاصله متوقف کنید.
 اســتفاده از محصوالت غیرشــیمیایی و سازگار با
محیط زیست اغلب تأثیر کمتری روی پوست خواهد
داشــت .محصوالتــی کــه برچســب «بــدون خوش
بوکننده شــیمیایی» دارند انتخاب مناســب تریاند.
همچنین میتوانیــد به جایگزینهای کامالً طبیعی
مانند جوش شیرین فکر کنید.
 به هیچ عنوان مواد شوینده را با هم ترکیب نکنید.
همچنین از بسته بودن کامل در آنها و قرار دادنشان
در جایی خاص اطمینان حاصل کنید.
 برای محافظت از پوســت دســت ،دستکشهای
ضد آب و لباسهای آستین دار بپوشید .اگر پوستتان
بــه دســتکشهای التکســی واکنش نشــان میدهد،
دستکشهایی از جنس وینیل تهیه کنید.
 از شســتن دســتها پــس از اســتفاده از مــواد
پاککننده غافل نشوید .حتی اگر مایع لباسشویی با

پوســت شما تماس داشته ،بهتر اســت دستتان را با
آب گرم و صابون بشویید.
 بهترین راه حفاظت از پوســت ،عدم تماس آن با
مواد حساسیت زا است .اما اگر دچار قرمزی و خارش
پوســت شــدید ،کرمهــای ضدالتهــاب میتواننــد به
برطرفشدنمشکلکمککنند.چنانچهمشکلپس
از یک هفته از بین نرفت حتماً به متخصص پوســت
مراجعه کنید .به هیچ وجه پوســتتان را نخارانید ،این
کار خــارش را بیشــتر کــرده و همچنیــن احتمــاالً بروز
عفونت را افزایش میدهد .برای آرام کردن خارش از
یک کرم مرطوبکننده سبک استفاده کنید.

