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توصیههای دکوراسیون بهاری
دکوراســیون شــیک مدرن بهاری یعنی یک دکوراســیون
پر از تنوع و رنگهای شــاد .تغییرات کوچک اما تأثیراتی
بــزرگ .با این تغییــرات کوچک خانهتــان را بهاری کنید.
تا میتوانید از لوازم و اکسســوری گل گلی اســتفاده کنید.
لوازمــی مثل بشــقاب و ظروف ،ســینی و کوســنهای گل
گلــی .خودتــان را در شــکوفه و گلهای رنگارنــگ بهاری
احاطه کنید.
رنگهای شاد و درخشان استفاده کنید
پس از سرما و حال و هوای گرفته زمستان ،با بهکار گرفتن
ایــن رنگهــا در هر وســیلهای که فکرش را کنیــد (از پتو و
بالــش گرفتــه تا آثــار هنری) حــال و هوایی شــاد و تازه به
خانهتان میدهید.با قرار دادن گل و شکوفههای طبیعی
یا مصنوعــی در گلدانهایی بلوری ،منظــرهای بهاری در
تاقچه و کنجهای خالی خانه ایجاد کنید.گل و گیاه ،به هر
شــکل آن طبیعی یا مصنوعی( ،گل تازه در گلدان بلوری
پــر از آب یــا گیاهی در خاک گلدان ســفالی) ،ســادهترین
شــیوه بــرای آوردن حس بهار بــه داخل خانه اســت .هر
چــه گلهــا تازهتــر و شــادابتر و بیشــتر ،خانهتــان زیباتر
و خوشــایندتر و بهــاری تــر! پردههــای ســنگین و ضخیم
زمســتانی را بــا پردههــای نــازک و حریری عــوض کنید و
اجــازه دهید آفتاب بهاری به داخــل خانههایتان بتابد.

ماســکهای حرفهایتر بســازید این نوع ماسک
را انتخاب کنید.
یک ماســک ســاده لیفتینــگ از ترکیب ســفیده
تخممــرغ و آبلیمــوی تــرش تــازه برای اســتفاد
پیش از آرایش بســیار مناسب است .یک سفیده
تخممــرغ را بخوبــی هم بزنید تــا به مرحله کف
کردن نزدیک شــود ،ســپس دو قاشق چایخوری
آبلیمــو را بــه آن اضافه کنید و به هــمزدن ادامه
م مــوی نــرم روی
دهید.ایــن ماســک را بــا قلــ 
صورتتــان بمالیــد .مراقــب باشــید ماســک را
اطــراف چشــم و روی جراحــت یــا بریدگــی یــا
جوشهای ســر باز نزنید .بعد از نیمساعت این
ماسک را با آب گرم بشویید.
همچنیــن اگر صورت تان پف کرده اســت با دم
کــرده بابونــه قســمتهای پــف کرده صــورت را
کمپــرس کنیــد یــا از بابونــه و ســفیده تخم مرغ
ماســکی بسازید و به مدت  ۵دقیقه روی پوست
بگذارید و بعد با آب ولرم بشویید.
اگــر میخواهید تیرگیهــای پوســت را رفع کنید
از ترکیــب آبلیمــو ،آب گوجهفرنگــی و آب خیار
اســتفاده کنید .این مــواد را آنقدر با هم مخلوط
کنید تا به مادهای چســبناک تبدیل شوند .وقتی
ایــن ماده چســبناک آماده شــد ،آن را به صورت
خود یا هر قســمتی از پوست تان که قصد دارید

پنجرههای کوچک اما زیبا

وقتــی اتاقی در خانه فاقد پنجره بزرگ اســت ،نور طبیعــی ورودی به داخل فضا را تقریباً از
دســت میدهیم و فضا حالتی گرفته و کســلکننده به خود میگیرد .پنجرهها به فضا حس
و حالی باز و سرزنده میدهند و باعث ورود نور طبیعی چه در روز و چه در شب به خانه ما
میشوند .اما با استفاده از پردههای مناسب میتوان این حس و حال را به فضای زیرزمین،
اتاق زیر شیروانی ،آشپزخانه یا هر اتاق دیگر اضافه کرد.شاید باور این موضوع کمی سخت
باشــد اما انتخاب پرده مناســب پنجره کوچک نســبت به پنجرههای بزرگتر کار به مراتب
سختتر و پیچیده تری است .زیرا در پنجرههای وسیع تر ،فضای بزرگ تری در اختیار دارید
و براحتــی میتوانید طرحهــا و ایدههای مورد نظر خود را بنمایش بگذارید اما در مدلهای
کوچــک به هیچ وجه اینگونه نیســت در نتیجه به یک برنامهریــزی دقیق در انتخاب طرح
پرده خود نیاز خواهید داشــت .پردهها با توجه به نوعشــان ،مدلهای بســیار متنوعی دارند
که با طرحهای شــیک خود ســبک بخصوصی را وارد دکوراسیون داخلی منزلمان میکنند.
پردهها میتوانند دکوراسیون داخلی منزل را سطح باال ،مدرن یا حتی کالسیک نشان دهند.
انتخاب سبک مناسب برای پنجره منزلتان اصوالً براساس رنگ و سایز و طول پنجرهای که
قرار است پوشانده شود تعیین میشود .اگر انتخابی اشتباه داشته باشید سریعاً متوجه تأثیر
منفی و ناهماهنگی در دکوراســیون خانه خواهید شــد.داشــتن پنجره کوچک بدین معنی
نخواهد بود که هزینه کمتری برای خرید پردههای منزل پرداخت خواهید کرد .در حقیقت
نخســتین چیــزی که باید خودتان را بــرای آن آماده کنید تخصیص بودجه مناســب در این
زمینه اســت .بعداز اینکه بودجه خود را مشخص کردید ،قدم بعدی انتخاب پرده مناسب
برای پنجرههای کوچک منزلتان اســت .پردهها نه تنها بهعنوان عنصری دکوراتیو شــناخته
میشوند بلکه فضای خصوصی مورد نیاز ما را در منزل فراهم میکنند.

یک دکوراســیون مــدرن و امــروزی باید پر از رنگ باشــد.
رنگهــای جیغ و شــاد که با دیدن آنها سرشــار از انرژی و
شادی شوید .بهار پر است از رنگهای شاد و مالیم بهاری
مثل ســبز مالیــم ،صورتــی مالیــم ،بنفش مالیــم و آبی
آســمانی .بهتر است از این رنگها در خانه خود استفاده
کنیــم - .رنگ آمیــزی دیوارها بــا رنگهای بهــاری برای
بهاری ســاختن حال و احوال خانه بســیار مناســب است
اما تنها راه بهاری شدن خانه ،رنگ کردن دیوارها نیست.
رنگ آمیزی میتواند از طریق پرده ،کوســن ،گلدان ،قاب
و حتــی ظروف مــورد مصــرف در خانه هم انجام شــود،
برای مثال شما میتوانید با تهیه کوسنهایی با رنگ سبز
مالیــم اتاق خود را بهاری کنید یا از گلدان و قابهایی که
رنگ و طرح بهار را دارند برای تزئین خانه اســتفاده کنید
در صــورت امکان روتختیها را هم تعویض کنید و آنهارا که رنگشان شــادتر است و به رنگهای بهاری نزدیکی
بیشــتری دارند انتخاب کنید .میتوانید رومیزیهایی به
رنــگ صورتی مالیم روی میزهــای خانه خود پهن کنید.
مطمئن باشید ترکیب سبز ،صورتی و آبی به شرط مالیم
بــودن میتواند بســیار زیبا باشــد .اما فرامــوش نکنید که
تمیــزی خانه میتواند در هر فصلی به زیبایی بیشــتر آن
کمک کند پس خانه تکانی را فقط مختص عید ندانیم.

روشــن شــود ،بمالیــد و منتظــر بمانیــد تــا کامال
ًخشــک شود .وقتی ماســک کامالً خشک شد آن
را بــا آب بشــویید و بــه صــورت ضربــه پوســت را
خشک کنید .با این کار پوست روشنتر و سفیدتر
میشــود ،اگــر حساســیت بــه آب گوجــه فرنگی
داریــد از آبلیمــو و آب خیــار به تنهایی اســتفاده
کنیــد) یک قاشــق مربــا خوری عســل را با نصف

قاشــق چایخوری پودر بادام سفید شده مخلوط
کنید .برای راحتی کار عسل را در جای گرمی مثل
روی در کتری آب جــوش قرار بدهید تا راحتتر
با پودر بادام مخلوط شــود سپس این مخلوط را
کامالً آرام و با حرکت دورانی روی پوست بمالید،
پس از خشــک شــدن ابتدا با آب ولرم و سپس با
آب سرد و خنک بشویید .اگر میخواهید آرایش

کنیــد خوب اســت قبــل از آرایش از یک ماســک
آمادهســازی اســتفاده کنیــد ،بــرای این ماســک
به یــک عدد تخم مــرغ ،کمی روغن بــادام و دو
قاشــق غذاخوری آب خیار نیــاز دارید:تخممرغ
را خوب به هم زده و ســپس با آب خیار (یا خیار
رنده شــده) و روغن بادام شیرین خوب مخلوط
کنیــد و دو ســاعت قبــل از آرایــش آن را به مدت
 20دقیقــه روی صورت خود قرار دهید و ســپس
با آب بشویید.
پسازاستفادهازماسک

بعد از برداشــتن ماسک با یک شیشه آب گازدار
صــورت تــان را آب بکشــید ،زیــرا حبابهایی که
در ایــن آب وجــود دارد انــرژی زیادی به پوســت
میدهــد و باعث شــادابی و جوانی آن میشــود.
هفتهای یکی دوبار شســتن صــورت با آب گازدار
برای پوست مفید است.
در پایــان کار آمادهســازی پوســت بــا اســتفاده از
یک کرم مرطوبکننده صــورت و گردنتان را به
آرامی به شــکل دورانی به جهت باال کمی ماساژ
دهید با این کار هم جریان خون زیر پوست بیشتر
میشــود و هــم پوســت رطوبــت الزم را دریافت
میکند .حاال برای رفتن به میهمانی یک پوست
شفاف و تمیز دارید.
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