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 مطمئــن شــوید رنــگ قفســهها بــا رنــگ محیط
همخوانی دارد .اگر اینطور نیست ،آنها را رنگ کنید.
مشــکی یکی از بهترین انتخابهاست که به قفسهها
جلوهای شــیکتر میبخشد .چند قفســه کنار هم را
میتوانید به طیفهایی از یک رنگ در آورید.

 ظاهر مرتب وســایل قرار داده شده در قفسهها
بســیار حائز اهمیت اســت .اگر وسایل را بینظم و
ترتیب خاصی رو قفسههای فلزی بچینید ،تصویر
نــه چندان دلچســبی ایجاد میشــود .امــا با توجه
بــه فضا ،نظم و یکپارچگــی را در چیدمان رعایت

کنیــد .چنانچه فقســهها در آشــپزخانهاند ،ســعی
کنید از شیشههای تماماً هم شکل با برچسبهای
زیبا استفاده کنید.
 راهــکار خالقانــه دیگــر ،رنــگ کــردن ،طــرح
انداختــن یــا اســتفاده از کاغــذ دیــواری در پشــت
قفســه است .این روش برای قفسههایی که ارتفاع
زیادی دارند بســیار مناسب اســت و فضایی کامالً
مجــزا و دارای هویــت بصــری مخصــوص به خود
ایجاد میکند.
 شــلوغ نبــودن قفســهها باعــث میشــود آنهــا
مرتبتر به نظر برسند .هرآنچه در قفسهها دارید
را بردارید و مطمئن شوید در دسترس بودن همه
آنها الزم است .دستهبندی وسایل مشابه و مرتب
چیــدن آنهــا اغتشــاش بصــری را بشــدت کاهش
میدهد.
 در نهایت اگر ترجیح میدهید قفسههای فلزی
اصالً دیده نشوند ،مقوایی با ضخامت باال انتخاب
کنید .میتوانید رنگهای مختلف را در نظر گرفته
یا روی مقوا طرح مورد عالقهتان را بیندازید .آن را
به اندازه قفســهها بریــده و روی آن قرار دهید .اگر
ســطح قفســه صخامت چندانی ندارد ،میتوانید
یــک تکه باریک مقوا را نیز بهصورت عمود به تکه
قبلی بچســبانید تا در ظاهر فقسهها ضخامت دار
دیده شوند.

با نزدیک شــدن عید نوروز بســیاری از ما مشغول
تمیــز کاری و خانــه تکانــی شــدهایم .در ایــن
بــازه زمانــی کــه دســت هایمــان در معــرض کار
خانگی بســیار قرار میگیرند مهم اســت ســامت
ناخن هایمــان را فرامــوش نکنیــم و مراقــب آنها
باشیم .برای جلوگیری از آسیب رساندن به ناخن
هایتان هنگام خانه تکانی به نکات زیر توجه کنید:
از ناخــن هایتــان بهعنوان ابزار اســتفاده نکنید.
بســیاری از مــا در مواجهــه بــا لکههایــی کــه پــاک
نمیشــوند از ناخنها برای تراشیدن و محو کردن
آن اســتفاده میکنیــم .حتــی اگر یک دســتمال را
بــا ناخن روی لکه بکشــید ،فشــار زیــادی به ناخن

متحمــل کــرده و آن را در معــرض شکســتن قــرار
داده اید.
بــرای مراقبــت از بافــت ناخــن ،یــک الیــه ژل
محافــظ ناخــن بیرنــگ روی آن بزنیــد .بدیــن
ترتیب خود ناخــن کمتر در معرض انواع آلودگی
و مواد شیمیایی قرار میگیرد.
اســتفاده از دســتکش را هرگز فرامــوش نکنید.
مواد شــیمیایی تمیزکنندهها نه تنها برای پوســت
که برای ناخنها هم ممکن است مضر باشند.
بهتــر اســت ناخــن هایتــان را کوتاه نگــه دارید.
بدین تریب احتمال شکستن و پوسته پوسته شدن
آنها هنــگام کار کاهش مییابد .اگــر ناخن هایتان

بلنــد اســت ،ســوهان زدن و گــرد کــردن لبــه آن
انتخاب بهتری نسبت به مدلهای دیگر است.
پــس از اتمــام کار ،دســتهای خــود را بــا آب
ولرم بشویید .سپس در حالی که پوست و ناخنها
نمدار اند ،روغن ذرت یا روغن ســویا به آن بزنید.
ایــن روغنها با ســرعت خوبی جذب میشــوند و
دستهای تان چرب نخواهند ماند.
در آســتانه ســال نو ،رســیدگی بــه گل و گیاهان
نیز یکی از فعالیتهای رایج اســت .به یاد داشــته
باشــید بــرای ایــن کار نیز بهتر اســت دســتکش به
دســت داشــته باشــید .پس از اتمــام کار حتماً زیر
ناخنها را با برس تمیز کنید و بشویید.

ظاهریزیباتر
برای
قفسههایفلزی
در شــماره قبل کاربرد قفسههای فلزی در آشپزخانه
را بر شمردیم .این قفســهها در هر فضای دیگری نیز
ممکن است استفاده شــوند .اما ظاهر آنها چندان
زیبا نیســت .بســیاری با قرار دادن الــوار چوب روی
آن ایــن مشــکل را برطــرف میکننــد .امــا راههــای
ســادهتر و کم هزینه تری نیز وجود دارند که مطمئن
شوید قفسه هایتان فضا را زشت و بیهویت جلوه
نمیدهد.

مراقبت از ناخنها
در زمان خانه تکانی
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