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کارکرددکوراتیوقفس پرندگان

قفس پرندگان المانی اســت که این روزها در دکوراسیون منازل بهعنوان عنصری دکوراتیو به کار
میرود .با تزئین این وسایل میتوانید آنها را در هر قسمت خانه به کار ببرید و المانی زیبا ،خالقانه
و مطابق با سلیقهتان به نمایش بگذارید .در این مطلب چند ایده تزئین کردن و استفاده دکوراتیو
را از قفس معرفی میکنیم.

رنــگ کــردن قفسهــا راه آســانی بــرای
اضافــه کــردن رنگ بــه محیط اســت .میتوانید
قسمتهای مختلف آن را به رنگهای مختلف
دربیاوریــد .یــک مجســمه داخــل آن بگذاریــد و
روی قفســهها یــا کنار شــومینه قــرار دهید ،حتی
میتوانید آن را از سقف آویزان کنید.
میتوانید قفس خود را تبدیل به لوستر کنید.
با قرار دادن المپی ســاده یا حتی چراغی تزئینی
داخل قفس ،یک المان روشنایی خاص و شیک
خواهید داشت.
از رایجترین کارکردهای قفسها ،اســتفاده از
آنها بهعنوان جا شــمعی اســت .قــرار دادن یک
شــمع بزرگ یــا مجموع چند شــمع بــا اندازهها
و شــکلهای مختلــف ،فضایــی رؤیایــی ایجــاد
میکند.

قفسها را میتوان تبدیل به گلدان کرد؛ بدین
ترتیب میتوانید گلدانها را از سقف آویزان کنید.
ترکیب چند قفس تبدیل به گلدان شــده روی میز
نیز میتواند جلوهای خاص به میزتان ببخشد.
وســایلی که برایتان عزیزنــد و خاطرهای را به
یــاد میآورند درون قفسهای کوچک بگذارید و
در اتــاق خوابتان قرار دهید .بدین ترتیب به این
وسایل فضایی خاص اختصاص دادهاید.
با اضافه کردن چند مجسمه کوچک پرنده یا
پرندههای مقوایی به رنگهای مختلف ،ضمن
تزئین این وســیله ،از حال و هــوای اصلی آن نیز
دور نشد هاید.
آویــزان کــردن چندیــن قفس کوچک و بــزرگ با
شکل و رنگها و تزئینات مختلف به درختان ،حیاط
شما را بسیار زیبا و دوست داشتنی خواهد کرد.

 تماس بیش از حد کرمهای آرایشی و تقویتی
با ابروها :ماندن کرمهای آرایشی و حتی تقویتی
پوســت و همچنین الیههــای زیرســازی آرایش
البــهالی مــوی ابروهــا ،بــه مــرور زمــان باعــث
میشــود این مواد شــیمیایی بــه فولیکول موها
آســیب زده و باعــث ریزش یا رشــد ُکنــد ابروها
شــود .کرمهایی که منافذ پوســت را میبندند و
انواع کرمهای ســنگین بسیار برای ابرو مضرند.
اگــر میخواهیــد ابروهــا خشــک نباشــند و آنها
را نیــز تقویت کنیــد از مواد طبیعــی مثل روغن
نارگیل اســتفاده کنید .برای آنکــه روغن زیادی
روی ابرو نماند ،یک ساعت و نیم قبل از خواب
آن را بــه ابروهــا زده و قبــل از خــواب صورت را
کامل بشویید.

میتوانید به پیشانی خود رول ضد تعرق
مایع و شــفاف بزنیــد .اگر این کار را شــب
هنــگام و موقــع خوابیــدن انجــام دهید،
مواد بهتر جذب پوست میشوند.

لبــاس خنــک بپوشــید و حتمــاً از
روســریهایی بــا جنــس خنــک و ســبک
اســتفاده کنیــد .محبــوس شــدن گرما در
کف سر وضعیت را وخیمتر میکند.

 5عادت بد
که به ابروها
آسیب میزنند

محکم کشــیدن مداد ابــرو :بســیاری خانمها
برای پر کردن ابروهای خالی از مداد ابرو استفاده
میکنند .اما اگر مداد شــما به انــدازه کافی نرم و
پر رنگ نباشد به ناچار مداد را محکمتر خواهید
کشــید؛ این کار به ابروها آســیب میزند .کشیدن
مداد ابرو باید بســیار نرم و آهســته انجام شــود.
مدادهــای مایع میتوانند انتخاب مناســب تری
باشند.
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استفاده بیش از حد از ژل ابرو :هرچند ژل ابرو
کمــک میکنــد ابروها مرتــب بماننــد ،اما خطر
شکســتگی موهــا نیز وجــود دارد .بهتر اســت ژل
ابــرو را در آخریــن مرحلــه آرایــش ابروها بزنید.
مطمئــن شــوید ژل مــورد اســتفادهتان ابروها را
خشک و سفت نمیکند.
استفاده بیش از حد از موچین :حتماً شنیده اید که
برداشتن زیادی ابرو رشد آن را ُکند میکند .برای تمیز
کردن ابروها وسواس را کنار بگذارید و از آیینههایی که
تصویــر را چندین برابر بزرگ میکننــد اجتناب کنید!
اســتفاده بیش از حد از موچین به مو آســیب میزند.
برای تمیز کردن ابرو بهتر اســت این کار را بعد از یک
دوش آب گــرم انجام دهید زیــرا فولیکول موها نرمتر
شده و احتمال آسیب کمتر است.
 تغییــر ناگهانــی رژیــم غذایی و اســترس زیاد:
اگــر بهخاطــر اســترس دچــار ریــزش مــوی ســر
میشــوید ،باید بدانید این مشــکل ممکن است
موی ابروها را نیز تحت تأثیر قرار دهد .همچنین
تغییر ناگهانی رژیم غذایی و کمبود موادی چون
ویتامینهــا ،آنتــی اکســیدانها و زینــک باعــث
ریزش ابروها خواهد شد.

