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بــرای آشــپزخانههای روشــن از فرشهای شــلوغتر با
رنگهای تیره و گرمتر استفاده کنید .این کار آشپزخانه
را از بیروحی و سرد بودن خارج میکند.

نکاتی درباره
استفادهازفرش
درآشپزخانه:
گلنوشنصیری

آشــپزخانه یکــی از پرترددتریــن قســمتهای خانه
اســت کــه معموالً «قلــب خانه» دانســته میشــود.
داشــتن فرش در این اتاق ،فضا را دوست داشتنیتر
خواهــد کــرد و احســاس عمــق بیشــتری بــه محیط
میبخشد .همچنین پهن کردن فرشی در آشپزخانه
راه آســانی بــرای اضافه کردن رنگ به این قســمت
اســت .عــاوه بــر ایــن فــرش میتوانــد کــف پــوش
آشــپزخانه را محافظــت کنــد زیــرا کــف آشــپزخانه
در معــرض انــواع و اقســام ضربههــا  ،خراشهــا
و آســیبها قــرار دارد .بــا داشــتن فــرش ،احتمــال
ســر خــوردن در آشــپزخانه کمتــر میشــود و محیط
بــرای آشــپزی گرم و راحتتــر خواهد بــود .بنابراین
پهــن کردن فرش در آشــپزخانه ایــده خوبی به نظر
میرســد .حال چند نکته درباره استفاده از فرش در
آشپزخانه را بررسی میکنیم:
اگر آشــپزخانهتان جزیره دارد ،حد فاصل بین
ســینک و جزیره محل مناسب انداختن فرش
است .بهتر است فرش از هر لبه حداقل  10سانتیمتر
فاصله داشــته باشد .فرشهای بلند و باریک فضا را
کشیدهتر و زیباتر نشان خواهند داد.

اگر آشپزخانهتان کوچک است ،با پهن کردن
یک فرش کوچک مقابل ســینک ،فضا را گرم
و صمیمیتــر میکنید .از آنجایــی که فرش فضای
زیادی اشــغال نمیکند میتوانید هم از طرحهای
شلوغ و هم از طرحهای سادهتر با رنگهای خنثی
استفاده کنید.

اگر رنگ دیوارها و کابینتها تیره
اســت ،از فرشی ساده با رنگهای
خنثــی و روشــن اســتفاده کنیــد .تضاد
رنگ تیــره محیط و روشــنی فرش نظر
مخاطــب را بــه محــض ورود جلــب
میکنــد .این کار بــرای آشــپزخانههای
کوچــک نیــز توصیــه میشــود .رنــگ
روشن فرش به دلبازتر شدن آشپزخانه
کوچک کمک میکند.
اگــر میــز ناهارخوری در آشــپزخانه
قــرار دارد ،حتمــاً زیــر آن فــرش
بیندازیــد .ایــن کار باعــث میشــود
قســمت میــز و صندلیهــا بــه صــورت
یــک فضــای خــاص و مجــزا در کل
آشپزخانه دیده شــود .بهتر است اندازه
فــرش بــه گونــهای باشــد کــه پایههــای
عقبــی صندلــی نیــز روی فــرش قــرار
بگیرند.

زیـبـایـی

درمان خانگی
تعرق بیش از حد
پوست سر

در شــماره گذشــته بــه بررســی چنــد عامــل تعرق
بیــش از حد پوســت ســر و راهکارهای مبــارزه با آن
پرداختیــم .در ادامه این مطلب ،یکی دیگر از انواع
این مشــکل را برمیشماریم و سپس چند توضیح
کلــی بــرای مقابلــه بــا آن را معرفی خواهیــم کرد.
تعرق پوست سر در شب و به هنگام خوابیدن نوع
شــایع دیگری از این مشــکل اســت .در واقع برخی
افراد شــبها زیاد عرق میکننــد و این امر در نقاط
مختلف بــدن روی میدهد ،اما معمــوالً تعرق در
ناحیه سر ،گردن و شانهها بیشتر است .یکی از دالیل
این اتفاق ،تغییرات هورمونی است که بیشتر ناحیه
ســر را تحت تأثیر قرار میدهــد .بهطور مثال زنانی
که دوران یائســگی را پشــت ســر میگذارند ممکن
است شبها دچار گر گرفتگی شده و تعرق بیش از
حد سر را تجربه کنند .دلیل دیگر میتواند عوارض
جانبــی داروهــای مصرفــی فــرد باشــد .داروهــای
ی هستند که چنین
ضد افســردگی از جمله داروهای 
اثراتی را در پی دارند .در هر صورت اگر شــرایط غیر
قابل تحمل است باید به پزشک مراجعه کنید.

از مصــرف مــواد کافئیــن دار مانند چای،
قهــوه ،نوشــابه و شــکالت بپرهیزیــد چرا
که کافئیــن نیز بــرای افرادی که مســتعد
تعریق زائدند دردسرساز است.

آب زیــاد بنوشــید .آب زیــاد هــم کمــک
میکنــد بــدن خنــک بماند ،هــم خطر از
دســت دادن زیــادی آب بــدن بهدلیــل
تعرق را از بین میبرد.

آب لیمــو نیــز بــرای رفع این مشــکل چاره ســاز
اســت .اما آب لیمو را را نباید مستقیماً به پوست
ســر زد .آن را به نســبت یک به  10بــا آب ترکیب
کنید ،به کف سر زده و آن را برای  10دقیقه ماساژ
دهید ،سپس سر را بشویید.

ســرکه ســیب به تنظیم  phکف ســر کمک میکند.
همچنین میتوانید چند قاشق سرکه سیب را با یک
فنجان آب گرم ترکیب کنید و محلول را به ســر زده
برای  30دقیقه روی آن نگه دارید و ســپس بشویید.
این کار نیز در از بین رفتن عرق روی سر مؤثر است.

توصیههای آسان برای کنترل تعرق سر:

از آنجایــی که این مشــکل ظاهری ناخوشــایند
ایجــاد میکنــد ،اغلــب افــراد بهدنبــال راهــی
بــرای کنتــرل آن میگردنــد .ضمــن توصیه به
استفاده از شامپوی مناسب ،راهکارهای زیر نیز
میتوانند مؤثر باشند:

اســتفاده از آرد ،نشاســته ذرت ،بیکینــگ پــودر و
پودر بچه کمک میکند خیسی عرق جذب شود.
مقدار کمی از هرکدام از مواد را به کف ســر زده و
ریشه موها را ماساژ دهید.

اســترس خــود را کنتــرل کنیــد .عصبانــی
شــدن و باال رفتن میزان اســترس ،تعرق
بدن را افزایش میدهد.
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از مصــرف خوراکیهای بودار مثل ســیر و
پیــاز بپرهیزید .چنین موادی عــرق را نیز
بودار میکنند.

