В основу новинок легла новая технология Vectiv, которая
представляет собой полноразмерный анатомический
супинатор из углеродного полимера. Данная технология,
при низком общем весе, обеспечивает высокий уровень
поддержки и торсионной жесткости, а также в качестве
гибкой «пружины» дополняет промежуточный слой.
Согласно исследованиям, проведенным сторонними
организациями, Flight VECTIV снижает нагрузку на
большеберцовые кости при спуске на 10%, позволяя
бегунам с комфортом пробегать больше без лишней
нагрузки.
Магазин THE NORTH FACE, ТРЦ «Хан Шатыр», 1 этаж.
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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
Мамыр — жанның өте жақсы рахат алатын уақыты.
Көктемгі ауа райы көңіл-күймен қуантады, ал қала
түрлене бастайды. Осы шығарылымның қонағы ретінде тележүргізуші, журналист, продюсер және керемет
ана — Майя Бекбаеваны символдық түрде таңдадық.
Талантты адам барлық жағынан дарынды болады дейді. Бұл сөздер сүйкімді және теңдесі жоқ Майяға тамаша сәйкес келеді. Онымен жүргізілген сұхбатты осы
нөмірдің беттерінен оқыңыз. Біз Майяның бейнесінен
шабыт алып, шығарылымды сұлулық пен сәттілікке
арнадық.
Коллекция дизайнерлері маусымның жарқын түстерінен шабыттанды. Біз сіздің көктемгі бейнелеріңіз үшін
дайын түс шешімдерін таңдадық. Табысқа жетудің
кілті — бұл тұрақтылық пен жүйелілік, сондықтан
beauty айдарында біз сізге тұрақты негізде қолдануға
болатын жақсы сұлулық өнімдері: маскалар мен көзге
арналған кремдер туралы жаздық. Парфюмнің қалай
пайда болғаны туралы, Халықаралық аналар күніне
арналған сыйлықтардың қызықты идеялары жайында,
ұтыс жеңімпаздары туралы және тағы басқа да көптеген ақпараттар туралы мамыр айындағы шығарылым
беттерінен оқыңыз.

LACOSTE

Анна Русакова
TOMMY HILFIGER

Май — это когда очень и очень хорошо на душе. Весенняя погода радует настроением, а город оживает.
Гостьей этого выпуска мы символично выбрали Майю
Бекбаеву — телеведущую, журналиста, продюсера и
прекрасную маму. Говорят, что талантливый человек
талантлив во всем. Эти слова замечательным образом подходят обаятельной и несравненной Майе. Интервью с ней читайте на страницах этого номера.
Вдохновленные образом Майи, мы посвятили выпуск
красоте и успеху.
Дизайнеры коллекций воодушевлялись яркими красками
сезона. Мы подобрали готовые цветовые решения для
ваших весенних образов. Залог успеха — в постоянстве и систематичности, поэтому в рубрике beauty
мы рассказали вам о хороших косметических средствах
для лица, которые необходимо использовать на постоянной основе: масках и уходовых кремах для глаз. О том,
как появился парфюм, об интересных идеях подарков к
Международному дню матери, победителях розыгрыша и о многом другом читайте на страницах майского
выпуска.
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Победители акции «Миллион и iPhone. Extra шанс»
Мамырдың ең жақсы бағыты — Белек курорты
Лучшее направление мая — курорт Белек
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КОЛЬЦО «СИЯЮЩЕЕ СЕРДЦЕ», PANDORA

ПАРФЮМ FLOWER BY KENZO, BEAUTYMANIA

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Дастан Бактияров, Асылбек Жанкылыш,
Мадина Айтыбекова
Дизайн: Дарья Онучка
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Шарм «Вверх» Disney, PANDORA
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Анна Русакова

«ÕАН ØАТЫР» СОО-ДА ҚОНАҚТА / Â ÃОСТЯÕ Â ТРЦ «ÕАН ØАТЫР»

«СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ ИМЕННО ТАК, ЧТО Я СТАЛА
ЖУРНАЛИСТОМ»: ИНТЕРВЬЮ С МАЙЕЙ БЕКБАЕВОЙ
Қайырлы күн, Майя! Сізді көргенімізге қуаныштымыз!
Сіз Kazakh TV арнасының директоры, тележүргізуші,
журналист, редактор, бағдарламалардың авторы,
продюсер болып табыласыз. Айтыңызшы, журналистика әлемі — балалық шақтағы арманыңыз ба?
Бұл балалық шақтың арманы емес, дегенмен мен әрдайым шығармалар жазуға қызығушылық таныттым.
Жас кезімде шығармаларым «Пульс времени» газетінде жарияланды. Өлең жаздым, музыкамен айналыстым,
жақсы биледім. Сол кездің өзінде менің өмірім шығармашылықпен байланысты болатынын түсіндім. Тағдыр
менің журналист болуымды дәл осылай бұйырды. Университетте дарынды академик, зерттеуші, журналистика оқытушысы Марат Кәрібайұлы Барманқұлов маған
теледидарға баруды ұсынды, мен оның кеңесіне құлақ
асып, өкінген емеспін.
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«ТАҒДЫР МЕНІҢ ЖУРНАЛИСТ
БОЛУЫМДЫ БҰЙЫРДЫ»:
МАЙЯ БЕКБАЕВАМЕН СҰХБАТ

Сіздің кәсіби қызметіңізде үлкен тәжірибеңіз бар. Айтыңызшы, журналисттің мамандығында ең бастысы не нәрсе?
Кез-келген басқа саладағыдай, өз кәсібіне деген сүйіспеншілік маңызды. Журналист үшін ізденгіш ақыл
болуы маңызды. Мен жаңалықтарда, ток-шоуларда
жұмыс істеген кезде, тарихи контентті түсірген сәтте,
көбірек білуге, өзімді ашық сезінуге, өз эмоцияларымды көрермендермен бөлісуге деген ықылас әрқашан
құтқарды. Ең бастысы — жұмысыңнан ләззат алу және
пайдасын сезіну.
Сізге дамуға не көмектесті?
Білім кез-келген адамға көмектеседі. Әрине, бұған
қоса алатын әсерлер мен жаңа танысулар бар. Мен
адамдарды жақсы көремін, бірақ өзімді толықтыратын,
шабыттандыратын, дамытатын адамдармен қоршауға
тырысамын. Бір сөзбен айтқанда, мен сияқты өзін-өзі
дамытусыз елестете алмайтын адамдар.
Ал Сіздің сүйікті тележүргізушілеріңіз кім? Сіз кімге
теңесесіз?
Мен үшін тележүргізуші, егер ол автор немесе журналист болмаса, өте қымбат емес. Сондықтан мен белгілі
бір журналистерге ғана таңданамын. Менің ойымша,
біреуді пір тұту — қауіпті жол, өйткені сіз оларға бейсаналы түрде еліктей бастайсыз. Маған Эллен Дедженерес, Опра Уинфри, Алексей Пивоваров, Антон Красовский, Юлия Меньшованың жұмыстары ұнайды.
Сіздің көзқарасыңыз бойынша өзіңіз жүзеге асырған
немесе қатысқан ең сәтті жоба қандай?
Жобалардың қаншалықты сәтті болғанын көрермендер шешеді. Кезінде «Ұлы қазақтардың құпиясы мен
тағдыры» жобасы өте танымал болды. Мен өзімнің
жеке сәтті жобам ретінде отбасым мен балаларымды
санаймын. Бұл мен жасаған ең бағалы дүние.

Менің өмірім шығармашылықпен байланысты
болатынын түсіндім

Добрый день, Майя! Рады Вас приветствовать! Вы
директор канала Kazakh TV, телеведущая, журналист, редактор, автор программ, продюсер. Скажите, пожалуйста, мир журналистики — это мечта
детства?
Это не мечта детства, хотя интерес к написанию произведений я испытывала всегда. Публиковалась в газете «Пульс времени» будучи в юном возрасте. Писала
стихи, занималась музыкой, хорошо танцевала. Уже
тогда я понимала, что моя жизнь будет связана с творчеством. Судьба распорядилась именно так, что я стала
журналистом. В университете Марат Карибаевич Барманкулов, одаренный академик, исследователь, преподаватель журналистики, рекомендовал пойти мне
на телевидение, я прислушалась к нему и не пожалела.
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У Вас большой опыт в профессиональной деятельности. Расскажите, пожалуйста, что самое главное в
профессии журналиста?
Как и в любой другой сфере важна любовь к своей профессии. Журналисту важно иметь пытливый ум. Когда
я работала в новостях, ток-шоу, снимала исторический
контент, меня всегда выручало желание узнавать чуть
больше, чувствовать чуть ярче, делиться своими эмоциями со зрителями. Самое главное — это получать
удовлетворение и чувствовать пользу.
Что помогало Вам развиваться?
Любому человеку помогают знания. Конечно, это еще
и впечатления, и новые знакомства. Я люблю людей, но
я стараюсь окружать себя теми, кто наполняет, вдохновляет, развивает меня. Одним словом, теми, кто не
может без саморазвития так же, как и я.
А кто Ваши любимые телеведущие? На кого Вы равняетесь?
Для меня телеведущий мало ценен, если он не автор
и не журналист. Поэтому я восхищаюсь определенными журналистами. Мне кажется, иметь кумиров — это
опасная стезя, потому что начинаешь неосознанно
подражать им. Мне нравятся работы Эллен Дедженерес, Опры Уинфри, Алексея Пивоварова, Антона Красовского, Юлии Меньшовой.
Какой самый успешный, с Вашей точки зрения, проект, который Вы реализовали сами или в котором
участвовали?
Насколько успешен тот или иной проект решают зрители. В свое время был очень популярен и значим проект «Тайны и судьбы великих казахов». А своим личным успешным проектом я считаю семью и детей. Это
самое ценное, что я могла создать.

«

Счастливый человек — это
свободный человек.
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Сіз қазірдің өзінде ең жақсы тележүргізуші ретінде
танылдыңыз, көптеген тележобаларға қатысып,
продюсер атандыңыз. Өзіңізді тағы қандай салаларда көргіңіз келеді?
Қазақстанда көркем-тарихи кино аз мөлшерде түсірілуде. Менің батыл арманым бар: үлкен тарихи фильмдер
жасау үшін еңбек ету.
Сіз Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының
орынбасары қызметіне тағайындалдыңыз. Мұндай
құрметті лауазымға әркім ие бола бермейді. Айтыңызшы, Сізге қандай міндет жүктелген?
Ұлтаралық қақтығыстардың болмауы, бейбітшілік пен
тыныштық, сөзсіз, Қазақстан халқы Ассамблеясының
еңбегі. Бұл құрылым көп нәрсені жасаса да, оның жұмысы әрдайым көріне бермейді. Журналист ретінде
мен қазақстандықтарды Ассамблеяның қызметі мен
сіңірген еңбегі туралы хабардар етуді өз міндетім деп
білемін.
Сіз бойыңызда күшті, мақсатты және сонымен бірге жұмсақтық пен сүйкімділікті керемет түрде үйлестіресіз. Қазіргі заманғы әйел қандай болу керек
деп ойлайсыз?
Қазіргі әйел өзі қалағандай болуы керек, қалғанының бәрі стереотиптер. Ол өзінің қалауына сүйеніп,
жанымен келісе отырып, мамандықты, жеке өмірді Вы уже признаны лучшей телеведущей, состоялись
таңдайды. Бақытты адам — бұл еркін адам.
во многих телепроектах, стали продюсером. А в каких еще сферах Вам хотелось бы себя реализовать?
Художественно-историческое кино несправедливо
снимается в малом количестве в Казахстане. Есть у
меня дерзновенная мечта: поработать над созданием
больших исторических кино.
Вы стали заместителем председателя Ассамблеи
народа Казахстана. Не каждый удостаивается такой почетной должности. Скажите, пожалуйста, какая миссия на Вас возложена?
Отсутствие межнациональных конфликтов, мир и
спокойствие, несомненно, заслуга Ассамблеи народа
Казахстана. Несмотря на то что эта структура многое
делает, ее работа не всегда видна. Своей миссией как
журналиста я вижу информирование казахстанцев о
деятельности и заслугах Ассамблеи.
В Вас прекрасным образом сочетаются сила, целеустремленность и одновременно мягкость и обаятельность. Как Вы думаете, какой должна быть современная женщина?
Современная женщина должна быть такой, какой она
захочет, все остальное — стереотипы. Выбирает профессию, личную жизнь, опираясь на свои предпочтения, в согласии со своей душой. Счастливый человек —
это свободный человек.

Менің батыл
арманым бар:
үлкен тарихи фильмдер
жасау үшін
еңбек ету.

Сіздің фортепианода жақсы ойнайтыныңыз- Мы знаем, что Вы хорошо играете на фортепиано,
ды, өлең жазатыңызды білеміз. Тағы қандай қы- пишете стихи. Какие у Вас еще увлечения?
зығушылығыңыз бар?
Мне интересна психология, я много читаю. Хотелось
Маған психология қызық, мен көп оқимын. Болашақта бы в будущем получить образование. Занимаюсь фитбілім алғым келеді. Фитнеспен айналысамын. Уақыт несом. С течением времени мои увлечения начинают
өте келе менің хоббиім отбасыммен бірге өмір сүре жить в унисон с моей семьей. Сын увлекся картингом,
бастайды. Ұлым картингпен айналысты, оған қызым мы тоже с дочерью заинтересовались. Потом появиекеуіміз қызыға бастадық. Содан кейін үй жануарлары лись домашние животные, и это тоже новый опыт. Пепайда болды, бұл да жаңа тәжірибе. Жалпы шабыттан- риодически находит вдохновение много и интересно
дыратын нәрсе көп және тамақ дайындау қызықты.
готовить.
Өзіңіздің сүйікті кітабыңызбен бөлісіңізші.
Поделитесь Вашей любимой книгой.
Бір кітапты атау қиын, өйткені әрқайсысы өмірдің бел- Назвать одну книгу сложно, потому что каждая сопрягілі бір кезеңімен байланысты. Жасөспірім кезімде То- жена с определенным этапом жизни. Подростком я чимас Майн Рид, Жюль Вернді оқыдым. Кейін олардың тала Томаса Майн Рида, Жюль Верна. На смену им приорнына махаббат романдары келді. Қазір тарихи кітап- шли любовные романы. Сейчас я читаю исторические
тар, ғылыми мақалалар оқимын. Сүйікті кітаптарымның книги, научные статьи. Одной из любимых считаю книбірі деп Шыңғыс Айтматовтың «Плаха» кітабын са- гу Чингиза Айтматова «Плаха». Понравилась «Зулейха
наймын. Гузель Яхинаның «Зулейха открывает глаза» открывает глаза» Гузель Яхиной. Супруг рекомендует
кітабы ұнады. Жұбайым Ермек Тұрсыновтың «Мустафа прочитать книгу Ермека Турсунова «Мустафа Чокай.
Чокай. Кинороман» және Қабдеш Жұмаділовтың «Ака- Кинороман» и «Слезы академика» Кабдеша Жумадидемиктің көз жасы» кітаптарын оқуды ұсынады.
лова.
Майя, Сіздің ең үлкен арманыңыз қандай?
Майя, какая у Вас самая большая мечта?
Соғыс болмаса екен. Мен тек бір нәрсені қалаймын: Чтобы не было войны. Мне хочется только одного: чтобарлығы бейбітшілік пен келісімде өмір сүрсін.
бы все жили в мире и согласии.
Сіз «Хан Шатыр» СОО-да қаншалықты жиі боласыз? Как часто Вы бываете в ТРЦ «Хан Шатыр»? Есть ли
Сіздің сүйікті брендтеріңіз бар ма?
у Вас любимые бренды?
Жалғыз өзім немесе отбасыммен жиі боламын. Мен Бываю очень часто одна или с семьей. Выбираю что-ниMASSIMO DUTTI, ZARA, BERSHKA коллекцияларынан будь из коллекций в MASSIMO DUTTI, ZARA, BERSHKA.
кез-келген нәрсені таңдаймын.
Что хотелось бы пожелать нашим читателям?
Біздің оқырмандарымызға тілегіңіз?
Счастливой весны. Чтобы близкие были здоровы, счастБақытты көктем. Жақындарыңыздың дені сау, бақытты ливы. Всем благополучия, удачи, счастья и любви!
болсын. Барлығына амандық, сәттілік, бақыт және ма- Желаем Вам еще больших успехов!
хаббат тілеймін!
Сізге үлкен табыс тілейміз!
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LIFE TIME ТАНДАУЫ / ВЫБОР LIFE TIME
ОЧКИ,
MASSIMO DUTTI

АНАЛАР КҮНІНЕ АРНАЛҒАН СЫЙЛЫҚТАР:
«ХАН ШАТЫР» СОО-ДАҒЫ ИДЕЯЛАР

ПЛАТЬЕ,
OYSHO

ПОДАРКИ КО ДНЮ МАТЕРИ: ИДЕИ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Жыл сайын мамыр айында көктемнің керемет мерекесі — Халықаралық аналар күні атап өтіледі. Барлығы
аналарын, әжелерін, әпкелерін 8 Наурызда құттықтаса
да, Аналар күні — сізге жақын адамды қуантудың тағы
бір себебі. Шынайы эмоциялар сыйлап, бақытты көздерді көру — ең бағалы әрекет. «Хан Шатыр» СОО дүкендерінен сыйлық іздеуді жеңілдету мақсатында, біз
сіздер үшін аналарға сыйлықтар идеясын ұсындық.

Ежегодно в мае отмечается чудесный весенний праздник — Международный день матери. И хотя все поздравляют мам, бабушек, сестер именно 8 Марта, День
матери — это еще один повод порадовать самого
близкого вам человека. Подарить эмоции и счастливые глаза — это самое ценное. Чтобы облегчить вам
поиск в магазинах ТРЦ «Хан Шатыр», мы подобрали
для вас идеи подарков мамам.

КОЛЬЦО C
БРИЛЛИАНТАМИ,
«МОСКОВСКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ
ЗАВОД»

СУМКА, LACOSTE

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ, MADAME COCO

ВАЗА, ZARA HOME

СЕРЬГИ ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА С
БРИЛЛИАНТАМИ,
«ЭПЛ. ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

ЧАСЫ OMEGA,
SWISS TIME

ЭССЕНЦИЯ «МГНОВЕННАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА КОЖИ»,
L’OCCITANE

ПОМАДА GUERLAIN KISSKISS
SHINE BLOOM, MON AMIE
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
CAROLINA HERRERA VERY
GOOD GIRL,
BEAUTYMANIA

СИСТЕМА
RT-ЛИФТИНГА
ДЛЯ ЛИЦА D681,
BORK

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
REVITALIZING SUPREME,
MON AMIE

СУМКА,
ARMANI EXCHANGE

СТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОС
CENTEK CT-2079, ALSER.KZ

КЛАТЧ,
CARPISA

НАУШНИКИ APPLE AIRPODS
PRO, ALSER.KZ
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ЕРЛЕР ТАҢДАУЫ: АЙДЫҢ ЖАҢА ТОПТАМАЛАРЫ
МУЖСКОЙ ВЫБОР: НОВИНКИ МЕСЯЦА
Casual стилі немесе күнделікті стиль — ең танымал
және ыңғайлы. Көктем — ерлердің гардеробын жаңа
ыңғайлы заттармен толтырудың тамаша уақыты. Сапалы заттарға дұрыс инвестиция жасау жақсы әдет екенін
ұмытпаңыз, соның арқасында сіз күнделікті киім гардеробын жинайсыз. Біз сіздің көктемгі гардеробыңыздың
негізі болатын көктем-жаз 2021 коллекцияларынан
жаңа киімдер мен аксессуарларды жинадық.
LACOSTE

ZARA

ALSER.KZ

PULL&BEAR

BERSHKA
LACOSTE

ARMANI EXCHANGE

Стиль casual, или повседневный — один из самых популярных и удобных. Весна — отличное время, чтобы
пополнить мужской гардероб новыми комфортными
вещами. Не забывайте, что правильное инвестирование в качественные вещи — хорошая привычка, благодаря которой вы соберете идеальный повседневный
гардероб. Мы собрали новинки одежды и аксессуары
из коллекций весна-лето 2021, которые станут основой
вашего весеннего гардероба.

MASSIMO DUTTI

MON AMIE
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ТҮС ЕКПІНДЕРІ:
ГАРДЕРОБҚА ЖАҢА ТҮСТЕР ҚОСАМЫЗ

ZARA

ZARA

LICHI

ЦВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ:
ВНОСИМ НОВЫЕ КРАСКИ В ГАРДЕРОБ

GUESS

Жаңа топтамалардың дизайнерлері жылы күн
мен жасыл шөп, көгілдір аспан мен түстердің
нәзік реңктері — табиғат сұлулығынан шабыт алды. «Хан Шатыр» СОО дүкендерінде
2021 жылғы көктем-жаз мезгіліндегі киім, аяқ
киім, аксессуарлардың жаңа топтамалары ұсынылған. Жарқын реңктер ансамблінен шабыт
алыңыз және гардеробыңызға жаңа екпін қосыңыз!

Теплое солнце и зеленая трава, небесная лазурь
и нежные оттенки цветов — дизайнеры новых
коллекций вдохновлялись красотой природы. В
магазинах ТРЦ «Хан Шатыр» уже представлены новые коллекции одежды, обуви, аксессуаров
сезона весна-лето 2021. Вдохновляйтесь ярким
ансамблем оттенков и добавляйте в свой гардероб новые акценты!

STRADIVARIUS

ZARA
BERSHKA

Pantone институты
2021 жыл түсі етіп
сары лимон түсін
таңдады. Коллекцияларда цитрус, мөлдір сары, бадам және
шафранның түсі бар.
Цветом 2021 года Институт Pantone выбрал лимонный жёлтый. В коллекциях
представлены и цитрусовый, и прозрачный желтый, и цвет
миндаля, и шафрана.

MANGO

MANGO

STRADIVARIUS

Жасыл түс реңктері жаздың басталуын еріксіз еске
түсіреді. Жалбыз цитрусы
мен қыша, жаңа өскен шөп
пен зәйтүн түсі — кез-келгенін таңдаңыз.

TOMMY
HILFIGER

Оттенки зеленого невольно
напоминают о наступлении
лета. Мятный цитрусовый и
горчичный, цвет свежей травы и оливковый — выбирайте любые.

BERSHKA

LACOSTE
ALDO

CHARLES&KEITH
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ZARA

17

ZARA

STRADIVARIUS

ZARA

Осы маусымдағы ең
танымал түстердің
бірі — ашық күлгін
түс. Реңктері: қара
өрік, баклажан, шегіргүл, лаванда түсі.
Один из самых популярных цветов этого
сезона — лиловый.
Оттенки: сливовый,
баклажановый, фиалковый, лавандовый.

BERSHKA

BERSHKA
MOTIVI
STRADIVARIUS
STRADIVARIUS
STRADIVARIUS

CHARLES&KEITH

MASSIMO DUTTI

MANGO

BERSHKA
ZARA
BERSHKA
STRADIVARIUS

STRADIVARIUS

CARPISA

2021 жылдың тағы бір түсі
— көгілдір. Коллекцияларда көкшіл, аквамарин,
көгілдір аспан, жалбыз
түсі ұсынылған.

PULL&BEAR

ZARA
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STRADIVARIUS
ALDO

Еще один цвет 2021 года
— голубой. В коллекциях
представлены бирюзовый, аквамарин, небесная лазурь, мята.
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БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

ТЕКШЕЛЕР МЕН ҚОЛҒАПТАР:
ӘТІРДІҢ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛҒАНЫ ТУРАСЫНДА
КУБЫ И ПЕРЧАТКИ: О ТОМ, КАК ПОЯВИЛИСЬ ДУХИ
Иістен алар әсер өткінші және жеңіл. Хош иіс күнделікті өмірден шығуға мүмкіндік береді. Сіздің әтіріңізді
кім және қашан ойлап тапты?
Әтірлерді жасау өнері ежелгі Месопотамия мен Мысырда дами бастады. Хош иісті әтірлерді еске алу тек
құдайлармен және құрбандық шалумен байланысты
болды. «Парфюмерия» сөзінің шығу тегі латынның per
fumum — «түтін арқылы» деген сөзінен шыққан. Хош
иісті кипарис, арша, хош иісті шөптер, шайыр немесе
май қоспасы құдайларды қуанту үшін аспанға көтерілді. Ежелгі Греция мен Римде иістерге емдік күш берілді.
Алғашқы парфюмер Месопотамиялық Таппути есімді
әйел. Ол гүлдерді, майларды басқа хош иісті заттармен
бірнеше рет дистилляция жасаған. Сұйық затты қайнататын текшені дәмдеуіш мамандары — арабтар мен
парсылар ойлап тапты, олар эфир майларының шығарылуын жақсартты.
Парфюмерия тарихы XII ғасырда елдер арасындағы
сауда қатынастары кеңейген кезде дамудың жаңа кезеңіне ие болды. Патшалар мен сарай маңындағылар
өздері үшін әтірдің еліктіргіш қасиеттерін ашты. Парфюмерияның астанасы — Венеция болады.

Впечатление от запаха мимолётно и невесомо. Аромат позволяет вырваться из повседневности. Кем
придуманы были ваши духи и как давно?
Искусство создания духов стало развиваться еще в
древней Месопотамии и Египте. Упоминания об ароматах были связаны только с богами и жертвоприношениями. Происхождение слова «парфюмерия»
восходит к латинскому per fumum — «через дым».
Aроматы душистого кипариса, можжевельника, пахучих трав, смесь смол или масел поднимались к небесам для услаждения богов. В Древней Греции и Риме
запахам придавалась целебная сила.
Первым парфюмером считается женщина из Месопотамии по имени Таппути. Она проводила многократную дистилляцию цветов, масел с другими ароматическими веществами. Перегонный куб изобрели знатоки
пряностей — арабы и персы, которые улучшили выведение эфирных масел.
История парфюмерии получила новый виток в развитии в XII веке, когда расширились торговые отношения
между странами. Короли и придворные открыли для
себя обольстительные свойства духов. Столицей парфюмерии становится Венеция.

XIV ғасырда спирт пен эфир майларына негізделген
алғашқы сұйық әтірлер пайда болды. XVI ғасырда хош
иісті қолғаптар сәнге айналды, олар иістерді бүркемеледі.
Кельн қаласында француз Жан-Мари Фарина алғаш рет
«Кельн суы» деп аталатын хош иісті суды сатылымға
шығарды. Францияда және кейіннен КСРО-да ол Еau
de Cologne — «одеколон» ретінде бейімделді.
GIVENCHY
GENTLEMAN
BOISEE,
BEAUTYMANIA

В XIV веке уже появились первые жидкие духи на основе спирта и эфирных масел. В XVI веке в моду вошли
парфюмированные перчатки, которые маскировали
запахи.
В городе Кельн француз Жан-Мари Фарина впервые
выпустил в продажу душистую воду, которую назвал
«Кельнская вода». Во Франции и впоследствии в СССР
она была адаптирована как Еau de Cologne — «одеколон».

«ЦЕДРАТ», L’OCCITANE

MON GUERLAIN SPARKLING
BOUQUET, MON AMIE
GUERLAIN
L’HOMME IDÉAL
EXTRÊME,
BEAUTYMANIA
CAROLINA
HERRERA
GOOD GIRL
SUPREME,
MON AMIE

CHANEL NO 5, BEAUTYMANIA

MONTALE VELVET FANTASY,
BEAUTYMANIA

NARCISO RODRIGUEZ MUSC NOIR,
MON AMIE

GUCCI BLOOM PROFUMO DI FIORI,
BEAUTYMANIA

YVES SAINT
LAURENT MON
PARIS
INTENSEMENT,
MON AMIE

AGUA DE LOEWE,
MON AMIE
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GUERLAIN AQUA ALLEGORIA
GRANADA SALVIA, MON AMIE

ACQUA DI GIO PROFONDO,
MON AMIE

VALENTINO DONNA
BORN IN ROMA,
MON AMIE

Ал қазіргі парфюмерияның аталары болып иістерді А отцами современной парфюмерии считаются Жан
жасау ғылымында алғашқы теорияларды алға тартқан Герлен, Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф, которые выЖан Герлен, Франсуа Коти және Эрнест Дальтроф са- двинули первые теории в науке создания запахов.
налады.
Первой, кто выпустила свои духи в XX веке, стала ГаХХ ғасырда өз әтірлерін шығарған алғашқы адам Га- бриэль Шанель. Это были культовые духи Chanel No.5.
бриэль Шанель болды. Бұл Chanel No.5 табынушылық В 50-х годах французская парфюмерия достигла наиәтірлері болды. 50-жылдары француз парфюмериясы высшего подъема. На начало 60-х приходится самый
ең жоғары деңгейге жетті. 60-жылдардың басында ер- большой «бум» мужских ароматов.
лердің хош иістерінің ең үлкен «серпілісі» пайда бол- В конце 80-х в парфюмерных лабораториях создаются
совершенно новые ароматы: озоновые и свежие океады.
80-жылдардың соңында парфюмерлік зертханаларда нические мотивы.
мүлдем жаңа хош иістер пайда болады: озондық және В 90-е годы морские запахи сменились естественжаңа мұхиттық сарындар.
но-природными, более лёгкими. Сегодняшнее время
90-жылдары теңіз иістері табиғи, жеңіл иістерге ауысты. — результат освоения новых сочетаний и их оттенков.
Бүгінгі күн — жаңа үйлесімдер мен олардың реңктерін Свежие цветочные или вкусные фруктовые мотивы,
игерудің нәтижесі. Балғын гүлді немесе тәтті жеміс мягкие амбровые ароматы или прохладные морские
сарындары, жұмсақ амбра хош иістері немесе салқын ноты — парфюм должен стать воплощением вашей
теңіз ноталары — парфюм сіздің жеке басыңыздың личности.
бейнесі болуы тиіс.
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РЕҢКТЕР ПАЛИТРАСЫ: БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА
АРНАЛҒАН ЕҢ ЖАҚСЫ ПАЛЕТКАЛАР
ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ: ЛУЧШИЕ ПАЛЕТКИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Косметикалық палеткалар — макияжға арналған
ең ыңғайлы өнімдердің бірі. Бірнеше түстердің ішінен сіз әртүрлі жағдайларға макияж жасай аласыз.
Қоңыр реңктер сүйікті бронзерді оңай алмастырса,
ал ашық түсті жылтыр — хайлайтерді алмастырады. Біз сізге «Хан Шатыр» дүкендерінен көз және бет
макияжына арналған ең жақсы палеткаларды ұсынамыз. Олар сізді бағасымен де, сапасымен де қуантады.

Косметические палетки — один из самых удобных
продуктов для макияжа. Всего из нескольких цветов
вы сможете сделать макияж для разных случаев. Коричневые оттенки легко заменят любимый бронзер,
а светлые мерцающие — хайлайтер. Мы предлагаем
вам лучшие палетки из магазинов «Хан Шатыр» для
макияжа глаз и лица. Они порадуют вас и ценой, и качеством.

SMASHBOX THE CALI CONTOUR ТЕРІ
ЖАРҚЫРАУЫНА АРНАЛҒАН ПАЛЕТКА,
MON AMIE
Smashbox палеткасы — бұл бет макияжына арналған ең жақсы палитралардың бірі. Оған керемет жағылуға икемді
хайлайтердің, бронзердің және бет
бояуының қанық және әмбебап алты
реңкі кіреді. Реңктерді барлығын бірден қолданыңыз немесе оларды бөлек
жағыңыз.

ПАЛЕТКА
ДЛЯ
СИЯНИЯ
КОЖИ
SMASHBOX THE CALI CONTOUR, MON
AMIE
Палетка от Smashbox — одна из лучших
палитр для макияжа лица. В нее входят
шесть превосходно поддающихся растушевке, насыщенных и универсальных оттенков хайлайтера, бронзера и
румян. Используйте все оттенки сразу
или наносите их по отдельности.

GIVENCHY PRISME BLUSH БЕТ БОЯҒЫШ
ПАЛЕТКАСЫ, BEAUTYMANIA
Күнделікті қолдануға өте ыңғайлы әмбебап бет бояғышы. Жинаққа екі түс
кіреді: біреуі табиғи және жарқын, екіншісі қанық және күңгірт. Теріге білінбей
еніп, олар бір-бірімен араласып немесе
өздігінен қолданыла алады.

ПАЛЕТКА РУМЯН GIVENCHY PRISME
BLUSH, BEAUTYMANIA
Универсальные румяна, которые идеально подходят для ежедневного использования. В набор входят два тона:
один натуральный и сияющий, второй
насыщенный и матовый. Незаметно
сливаясь с кожей, они могут смешиваться друг с другом или использоваться самостоятельно.

DIOR BACKSTAGE КОНТУРЛАУҒА АРНАЛҒАН ПАЛЕТКА, BEAUTYMANIA
Dior Backstage құралдар жинағы — визажисттердің құпия қаруы. Жылтыр
және күңгірт құрылымдардың көмегімен палеткалар жабынның қарқындылығын толығымен басқара отырып,
бетке қажетті көріністі оңай бере алады.

ПАЛЕТКА ДЛЯ КОНТУРИНГА DIOR
BACKSTAGE, BEAUTYMANIA
Коллекция средств Dior Backstage —
секретное оружие визажистов. С помощью мерцающих и матовых текстур палетки можно с легкостью придать лицу
необходимые очертания, полностью
контролируя интенсивность покрытия.

FREEDOM SYSTEM КӨЗ БОЯУЫ ПАЛЕТКАСЫ, INGLOT
Сіз өзіңіз үшін жасайтын ыңғайлы көз
бояуының палеткасы! INGLOT көз бояулары жоғары пигментациялы. Олар
жеңіл жағылып, бір-біріне мұқият қабаттаса алады. Бүкіл әлемдегі кәсіби
визажисттер кешкі макияж жасау үшін
INGLOT-ты таңдайды.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ FREEDOM SYSTEM,
INGLOT
Удобная палетка теней, которую вы создаете сами для себя! Тени от INGLOT
высокой пигментации. Они мягко растушевываются и способны аккуратно
наслаиваться друг на друга. Профессиональные визажисты всего мира выбирают INGLOT для создания вечерних
макияжей.
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9 EYE SHADOW DUSKY ROSE КӨЗ БОЯУЫНЫҢ ПАЛЕТКАСЫ, МАС
Қара қызғылт түстердегі мұқият ойластырылған палетка макияжда көптеген
түс комбинацияларын жасауға мүмкіндік береді. Палеткаға кешкі және күндізгі макияжды жасау үшін әртүрлі реңктер кіреді, ал ықшам қаптама өзіңізбен
бірге алып жүруге ыңғайлы.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ 9 EYE SHADOW DUSKY
ROSE, MAC
Тщательно продуманная палетка в темно-розовых тонах позволяет создать
множество цветовых комбинаций в
макияже. Палетка включает разные
текстуры для создания как вечернего,
так и дневного макияжа, а компактную
упаковку удобно брать с собой.

GUERLAIN MÉTÉORITES PEARL DUST
ХАЙЛАЙТЕР ПАЛЕТКАСЫ, MON AMIE
Палеткада інжу сығындысы мен меруерт пигменттері бар. Ұнтақты құрылымды қарқындылықты реттеу үшін саусақпен немесе қылқаламмен қолдануға
болады. Көз қарасыңызға жарқыл беру
үшін көз бояуы ретінде немесе жеңіл
меруерт реңін жасау үшін бет бояғышы
ретінде пайдаланыңыз.

ПАЛЕТКА ХАЙЛАЙТЕРОВ GUERLAIN
MÉTÉORITES PEARL DUST, MON AMIE
Палетка содержит экстракт жемчуга и
перламутровые пигменты. Пудровую
текстуру можно наносить пальцем или
кистью для регулирования интенсивности. Используйте в качестве теней
для век, чтобы придать взгляду сияния,
или как румяна для создания легкого
перламутрового тона.

GOSH EYEDENTITY EYESHADOW КӨЗ
БОЯУЫ ПАЛЕТКАСЫ, MON AMIE
Eyedentity — бұл көктем мен жаз үшін
ең керемет түстерді ұсынатын қабаққа
арналған жаңа көз бояуы палитрасы.
Күндізгі макияжды әдемі түнгі бейнеге
айналдыру және өзіңізбен бірге алып
жүруге жеңіл болу үшін палитра жинақы қаптамада орналасқан.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ GOSH EYEDENTITY
EYESHADOW, MON AMIE
Eyedentity — это новая палитра теней
для век, в которой представлены самые
потрясающие цвета для весны и лета.
Палитра находится в компактной упаковке, чтобы было проще взять с собой
и превратить дневной макияж в красивый ночной образ.

COSMIC CELEBRATION SMASHBOX МАКИЯЖ ПАЛИТРАСЫ, MON AMIE
20 күңгірт және жылтырақ қабаққа арналған көз бояуы, бет бояғышы, хайлайтер және бронзері бар көпфункционалды палетка шығармашылыққа
нағыз шабыт сыйлайды. Қаптаманың
дизайнын калифорниялық суретші
Джессика Уэймут жасаған.

ПАЛИТРА ДЛЯ МАКИЯЖА COSMIC
CELEBRATION SMASHBOX, MON AMIE
Многофункциональная палетка с 20
матовыми и мерцающими тенями для
век, румянами, хайлайтером и бронзером подарит настоящее вдохновение
для творчества. Дизайн упаковки разработан калифорнийской художницей
Джессикой Уэймут.

HARRIS REED ЕРІНГЕ АРНАЛҒАН ПАЛЕТКАСЫ, MAC
MAC-тың керемет өнімі — ерін далабы.
Үш шектеулі реңк — жарқын, бейтарап
және қанық — сән дизайнері Харрис
Ридпен бірге жасалған. Тұрақтылық пен
жарықтық— палеткадағы ерін далабының екі басты артықшылығы. Қаптаманың дизайны Ренессанс эстетикасымен
жаңашаланған.

ПАЛЕТКА ДЛЯ ГУБ HARRIS REED, MAC
Губная помада — культовый продукт
компании MAC. Три лимитированных
оттенка — яркий, нейтральный и насыщенный — созданы совместно с
модным дизайнером Харрисом Ридом.
Стойкость и яркость — два главных
преимущества помад в палетке. Дизайн упаковки навеян эстетикой Ренессанса.
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БЕТ МАСКАЛАРЫ: ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА: ГИД ПО ВИДАМ
Мата маскалары
Ең тиімді. Пайдалы заттың терімен
тығыз байланыста болуына байланысты белсенді ингредиенттер
толық сіңеді. Сезімтал теріге қолдануға болады.

Тканевые
Самые эффективные. Из-за плотного контакта полезного вещества с
кожей активные ингредиенты впитываются в полном объеме. Подходят для чувствительной кожи.

Гидрогельді маска
Масканың
артықшылығы
—
ыңғайлы қолданылады және терең
ылғалдандырады.
Компоненттері бар
гель дене температурасының
әсерінен белсенді сіңеді.
Терінің барлық түрлеріне арналған.

Оттекті маска
Оттекті маска —
теріні жұмсақ тазартудың тез және
тамаша
тәсілі.
Құрамындағы оттегінің арқасында
маска бетте көпіршіктенеді. Терінің
ұсақ тесігін тамаша тазартады және
кірді оңай кетіреді.
Терінің барлық түрлеріне жарамды.

Маски-пленки
Действуют как эксфолианты: очищают
верхний слой кожи и одновременно питают. Подходят для сухой, нормальной кожи.

РОЛИК-УХОД ДЛЯ
КОНТУРА ГЛАЗ,
YVES ROCHER
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ ESTEE LAUDER,
MON AMIE

КРЕМ DIOR CAPTURE
YOUTH EYE TREATEMENT,
BEAUTYMANIA

СЫВОРОТКА GUERLAIN
ORCHIDÉE IMPÉRIALE,
BEAUTYMANIA

МАСКА GLAMGLOW GRAVITYMUD,
MON AMIE
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ
ГЛАЗ LAB, INGLOT

Ұнтақты маска
Табиғи саз негізіндегі қоспалар (каолин, гассул). Олар минералдарға
бай, терінің ұсақ тесігін терең тазартады. Оларға танымал альгинат маскалары кіреді. Терінің барлық түрлеріне арналған.

МАСКА PEPSTART DOUBLE
CLINIQUE,
BEAUTYMANIA

Кислородные
Кислородная маска — быстрый и идеальный способ мягкого очищения кожи. Благодаря кислороду в составе маска пенится
на лице. Отлично очищает поры и абсорбирует грязь. Подходит для всех типов кожи.

КРЕМ VICHY
SLOW AGE,
АПТЕКА
«ЦВЕТНАЯ»

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
«БОЖЕСТВЕННЫЙ ИММОРТЕЛЬ»,
L’OCCITANE

Үлдір маскалары
Қабыршақтайтын зат ретінде әрекет етеді:
терінің жоғарғы қабатын тазартып, бір
уақытта нәрлендіреді. Құрғақ, қалыпты
теріге жарайды.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА LET ME SILK,
BEAUTYMANIA
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ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ,
IT’S SKIN

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ
ВОКРУГ ГЛАЗ
LIGHTFUL,
MAC

Гидрогелевые
Преимущества маски — удобное
нанесение и глубокое увлажнение.
Гель с компонентами активно впитывается под воздействием температуры тела. Для всех типов кожи.

Кремовые
Работают как концентрированный
крем. Увлажнят кожу в быстрые сроки. Подходят и для сухой кожи.

МАСКА «ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ», YVES ROCHER

Қазіргі өмір салты бет терісіне үнемі және мұқият күтім
жасауды қамтиды. Бірақ көз айналасындағы нәзік тері
аймағы туралы ұмытуға болмайды. Ол әсіресе құрғауға,
сусыздануға және қара шеңберлердің пайда болуына
бейім. Көз айналасындағы теріге күтім жасау 25 жастан
басталуы керек. Бұл әсіресе күнделікті сәндік косметиканы қолданатындарға қатысты. Ал сіз бірден өнімдердің
үлкен таңдауына бағдарлануыңыз үшін, біз «Хан Шатыр»
СОО дүкендерінен табуға болатын көзге арналған үздік
құралдардың топтамасын жасадық.

МАСКА
HOLIKA
HOLIKA ALOE
99%, КОКО

ТКАНЕВАЯ МАСКА С АЛОЭ ВЕРА THE
FRESH ALOE, IT’S SKIN

Крем маска
Құнарландырылған крем секілді
жұмыс жасайды. Теріні тез арада
ылғалдандырады. Құрғақ теріге де
жарайды.

КӨЗ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ТЕРІГЕ
АРНАЛҒАН ЕҢ ЖАҚСЫ КРЕМДЕР
ЛУЧШИЕ КРЕМЫ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Порошковые
Смеси на основе природной глины
(каолин, гассул). Они богаты минералами, способны глубоко очищать
поры. К ним относятся и популярные альгинатные маски. Для всех
типов кожи.

Современный образ жизни предполагает постоянный
и внимательный уход за кожей лица. Но не стоит забывать и о деликатной зоне вокруг глаз. Она особенно подвержена сухости, обезвоживанию и образованию темных кругов. Заботиться о коже вокруг глаз
стоит начинать уже в возрасте 25 лет. Особенно это
актуально для тех, кто на ежедневной основе пользуется декоративной косметикой. А чтобы вы сразу
сориентировались в большом выборе продуктов, мы
составили подборку лучших средств для глаз, которые можно найти в магазинах ТРЦ «Хан Шатыр».
НОЧНОЙ ЭЛИКСИР ДЛЯ
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ,
L’OCCITANE

25

СЫВОРОТКА CLINIQUE,
MON AMIE

САНИТАЙЗЕРЛЕРДЕН КЕЙІН ТЕРІНІ
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕМІЗ:
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН ТАНЫМАЛ ҚҰРАЛДАР
ВОССТАНАВЛИВАЕМ КОЖУ ПОСЛЕ САНИТАЙЗЕРОВ:
ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУК
Қолды жиі жуу және антисептикалық гельдерді қолдану бактериялардан қорғауға көмектеседі, бірақ
теріге зиян. Біз қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, қолдың терісін жұмсақ әрі сау ұстауға қалай
көмектесуге болатынын айтамыз.
Күтім жасайтын құралдар құрамындағы глицерин
мен гиалурон қышқылы терідегі ылғалды ұстап
тұрады.

Қол терісіне күтім жасауға арналған бестселлер — L’OCCITANE ұсынған «Карите»
ультра ылғалдандырғыш кремі. Карите майының 20%-дық құрамы, бал және тәтті
бадам сығындысының арқасында қол терісі тамаша жұмсарады.
Бестселлер для ухода за кожей рук — ультрапитательный крем «Карите» от
L’OCCITANE. Отлично смягчает кожу рук, благодаря 20%-ному содержанию масла
карите, меду и экстракту сладкого миндаля.

Частое мытье рук и использование антисептических гелей помогает защититься от бактерий, но
губительно для кожи. Мы рассказываем, как, продолжая соблюдать меры безопасности, помочь коже рук
оставаться мягкой и здоровой.
Глицерин и гиалуроновая кислота в составе ухаживающих средств задерживают влагу в коже.

MON AMIE-дегі Palmer’s-тің какао майы мен Е дәрумені бар қол кремі теріні қалпына келтіреді және жұмсартады. Созылу белгілері мен тыртықтарды тегістеуге
көмектеседі. Жүктілік кезінде және одан кейін теріге қолдану қолайлы. Кремді күнге күйгеннен кейін май ретінде қолдануға болады. Бұл керемет ылғалдандырғыш
құрал болып табылады.
Крем для рук с маслом какао и витамином Е от Palmer’s в MON AMIE восстанавливает и смягчает кожу. Способствует разглаживанию растяжек и рубцов. Подходит
коже во время и после беременности. Крем можно использовать как масло после
загара. Является прекрасным увлажняющим средством.

BEAUTYMANIA-ның Chanel La Crème Main қол мен тырнаққа арналған кремі — қол
күтіміне арналған танымал кремдердің бірінің жаңа нұсқасы. Кешенді әрекеттер
құралы қолды ылғандандырып, жұмсартады және теріні жарқын етеді. Кремнің керемет дизайнының арқасында оны сөмкеде алып жүруге ыңғайлы.
Крем для рук и ногтей Chanel La Crème Main от BEAUTYMANIA — это новая версия одного из популярных кремов по уходу за руками. Средство комплексного
действия увлажняет и смягчает руки, делает кожу сияющей. Благодаря оригинальному дизайну крем удобно носить в сумке.
MON AMIE-де қолға арналған микро нәрлендіретін крем — гранвилл раушанының
микронутриенттерінің, раушан талшықтары сығындысының, қызғылт балауыздың
және раушан майының күшін біріктіретін алғашқы Dior құралы. Сусызданудың алдын алу үшін терінің құрғақ жерлерін уқалаңыз.
Бұл жеңіл бальзам қол мен тырнақтардың терісін жауып, оларды микроэлементтермен және раушанның қалпына келтіретін күшімен қанықтырады. Кремнің
құрылымы қолдағы ыңғайлы барқыт жабынға айналады.
Микропитательный крем для рук в MON AMIE — первое средство от Dior, которое
сочетает силу микронутриентов гранвильской розы, экстракта розовых волокон,
розового воска и розового масла. Массажируйте кожу на самых сухих участках
для предотвращения обезвоживания.
Этот легкий бальзам обволакивает кожу рук и ногти, насыщая их микронутриентами и восстанавливающей силой розы. Текстура крема превращается в комфортную бархатистую вуаль на руках.
Тағы бір тиімді құрал — «Цветная» дәріханасындағы Lipikar Xerand La RochePosау қолдың өте құрғақ терісіне арналған қалпына келтіруші крем. Құрамында
терінің гидролипидті қабатын қалпына келтіретін аллантоин және жылу суы бар.
Қолға арналған кремдердің құрамында карите, авокадо, жожоба, кокос майлары
болуы керек. Олар теріні ылғалдандырып қана қоймай, оның қорғаныс функциясын қалпына келтіреді.

YVES ROCHER денеге арналған бальзамдары мен лосьондарын жұмсақ, және
жеңіл құрылымдары үшін жақсы көреді. Қалпына келтіретін қол бальзамы Арника
сығындысымен байытылған. Агрессивті құралдарды пайдаланғаннан кейін теріге
жайлылық сыйлап, тыныштандырады.
Бальзамы и лосьоны для тела YVES ROCHER любят за мягкие, легкие и невесомые
текстуры. Восстанавливающий бальзам для рук обогащен экстрактом Арники. Дарит комфорт и успокаивает кожу после использования агрессивных средств.
МАСКА PUREDERM MOISTURE&NOURISHING,
BEAUTYMANIA

Кремдер мен бальзамдардан бөлек, үйдегі SPA шаралары туралы ұмытпаңыз.
Қолыңызды теңіз тұзы салынған ваннада бес минут ұстаңыз, массаж қозғалыстарымен кремді жағыңыз немесе құрамында нәрлендіретін кремі бар косметикалық
мата қолғаптарын киіңіз. Олар қолдың нәзік терісін ұзақ уақытқа жұмсартады.
Помимо кремов и бальзамов, не забывайте и о домашних процедурах SPA. Подержите руки пять минут в ванночке с морской солью, массажными движениями
нанесите крем или наденьте косметические хлопковые перчатки с питательным
кремом в составе. Они надолго смягчат нежную кожу рук.
МАСКА SKINLITE MOISTURIZING HAND MASK,
BEAUTYMANIA

МАСКА PREMIUM HAND SELF CARE
SHEET, BEAUTYMANIA

МАСКА ДЛЯ РУК NINELLE,
BEAUTYMANIA

Еще одно эффективное средство — восстанавливающий крем для очень сухой
кожи рук Lipikar Xerand La Roche-Posay в аптеке «Цветная». В составе аллантоин
и термальная вода, которые восстанавливают гидролипидную плёнку кожи. В составе кремов для рук должны содержаться масла карите, авокадо, жожоба, кокоса. Они не только увлажняют, но и восстанавливают защитную функцию.
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МАСКА ДЛЯ РУК CETTUA,
BEAUTYMANIA

SKY BEACH CLUB-ҚА БАРАМЫЗ:
ИДЕЯЛАР МЕН КЕҢЕСТЕР
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В SKY BEACH CLUB:
ИДЕИ И СОВЕТЫ
Жағажай демалысы — демалу мен
қайта қалыпқа келудің ең жақсы
тәсілдерінің бірі. Баяу жел, жұмсақ
борпылдақ құм, салқын су, сарқырамалар — бұның барлығы Sky
Beach Club-та бар. Бұл кез-келген
уақытта сізге эмоциялар мен жақсы көңіл-күй сыйлайтын орын. Sky
Beach Club-та күніңізді тиімді өткізу үшін біздің кеңестерімізді пайдаланыңыз.
Жағымдыны пайдалымен үйлестіру үшін қызықты және ерекше жазғы бейнені таңдауды ұсынамыз: демалып, әдемі фотосессия
ұйымдастырыңыз. Жағажай киімдерінің, купальниктердің заманауи және стильді үлгілерін OYSHO,
PENTI, «Спортмастер» дүкендерінен табуға болады.
Өзіңізбен бірге ауыстыратын аяқ
киім алу керек. Бұл стильді сандалдар немесе сабо болуы мүмкін.
Оларды ADIDAS, REEBOK, UNDER
ARMOUR, NEW BALANCE, BRUX,
«Спортмастер» сынды спорттық
брендтерден табуға болады. Монша керек-жарақтарын да алуды
ұмытпаңыз.

Пляжный отдых — один из лучших
способов расслабиться и перезагрузиться. Легкий бриз, мягкий
сыпучий песок, прохладная вода,
водопады — все это рядом, в Sky
Beach Club. Это место, которое в
любое время года подарит вам
эмоции и хорошее настроение. А
чтобы провести день в Sky Beach
Club эффективно, воспользуйтесь
нашими советами.
Рекомендуем выбрать интересный
и необычный летний образ, чтобы
совместить приятное с полезным:
отдохнуть и устроить красивую
фотосессию. Актуальные и стильные модели пляжной одежды, купальников можно найти в магазинах OYSHO, PENTI, «Спортмастер».
С собой необходимо взять сменную обувь. Это могут быть стильные сандалии или сабо. Их можно найти в спортивных брендах:
ADIDAS, REEBOK, UNDER ARMOUR,
NEW BALANCE, BRUX, «Спортмастер». Не забудьте взять также банные принадлежности.

28

Жаздың атмосферасын сезіну
үшін өзіңізді жағажай аксессуарларымен қаруландырыңыз. Көзілдірік, жағажай сөмкесі, қалпақ, балаларға арналған бас киім алыңыз.
Мұның бәрін «Хан Шатыр» СОО
дүкендерінен табуға болады. Балаларға демалыс көңілді болуы үшін
үрленетін жеңдер, шеңберлер немесе матрацтар алу пайдалы болады.
Sky Beach Club жағажайы күмбез
астында болса да, күннен қорғайтын кремдерді ескермей қалмаңыз.
Sky Beach Club-та ойын-сауық көп.
Табиғи пальмалар, жұмсақ ыстық
құм, терең су бассейні, шезлонгтар,
спорт алаңы, сауна. Пайдалы гаджеттерді өзіңізбен алу — жақсы
шешім . Мысалы, электронды кітап
оқу немесе музыка тыңдау. Гаджеттерді SULPAK, ALSER.KZ дүкендерінен сатып алуға болады. Үстел
ойындары — жақындарыңызбен
немесе достарыңызбен уақыт өткізудің тамаша тәсілі. MARWIN-де
үлкен таңдау бар.
Сізге Sky Beach Club-та жақсы демалыс тілейміз!
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Чтобы прочувствовать атмосферу лета, вооружитесь пляжными
аксессуарами. Возьмите солнцезащитные очки, пляжную сумку,
шляпу, головные уборы для детей.
Все это можно найти в магазинах
ТРЦ «Хан Шатыр». Детям полезно
будет взять нарукавники, надувные круги или матрасы, чтобы отдых был веселым.
Несмотря на то что пляж Sky Beach
Club находится под куполом, не
пренебрегайте солнцезащитными
кремами.
В Sky Beach Club много развлечений. Настоящие пальмы, мягкий
горячий песок, глубоководный
бассейн, шезлонги, спортивная
площадка, сауна. Хорошее решение — взять с собой полезные
гаджеты. Например, почитать
электронную книгу или послушать
музыку. Гаджеты можно приобрести магазинах SULPAK, ALSER.KZ.
Настольные игры — отличный способ провести время в общении с
близкими или друзьями. Большой
выбор представлен в MARWIN.
Желаем вам приятного отдыха в
Sky Beach Club!

БАРЛЫҒЫНА ОҚУҒА ТҰРАРЛЫҚ СПОРТ ТУРАЛЫ 5 КІТАП
5 КНИГ О СПОРТЕ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ КАЖДОМУ
Кайоли Л.:
«Криштиану Роналду. Одержимый совершенством»
Криштиану Роналду — әлемдегі ең танымал футболшылардың бірі, «Үздік ойыншы» атағының бірнеше
мәрте иегері, Португалия құрамасының тарихындағы
үздік бомбардир. Әрқашан: спортта және күнделікті
өмірде барлығына қол жеткізуге тырысатын адам туралы тарих.
Эйг Дж.: «Али: Жизнь»
Әлемдегі ең үздік боксшылардың бірі — Мұхаммед
Әли туралы тарих. Кітап авторы Джонатан Эйг боксшының есімі айналасындағы спорттық аңызға қатысты
алты жүзден астам сұхбат жүргізді, бұл анық әрі толық
оқиғаны қайта жасауға мүмкіндік берді. Кітапта Мұхаммед Әли жаңа және күтпеген қырынан ашылады.
Фергюсон А.: «Автобиография»
Фергюсон өмірбаянында «Манчестер Юнайтедке» қалай келгені және клубпен алғашқы жеңістерге қалай
қол жеткізгені туралы әңгімелейді. Ол көптеген керемет ойыншылар: Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду,
Уэйн Руниді еске алады және өзінің әйгілі әріптес-қарсыластарын ашық бағалайды.
Гилберт Б., Джеймисон С.: «Победа любой ценой»
Көрнекті теннисші өзінің кітабында сәттіліктің кілті
— дұрыс ойлау, түсіну, ойынды талдау және өз білімін
пайдалану мүмкіндігі деп айтады. Оқу кезінде бұл кітап
шынайы рахат сыйлайды, оқырмандардың кең ауқымына арналған және жеңіс философиясын үйретеді.
Уолкер С.: «Капитанский класс: невидимая сила,
создающая известные мировые команды»
CNBC телеарнасы, Forbes және Sports Illustrated журналдарының нұсқасы бойынша Жыл кітабы. Кітап авторы, The Wall Street Journal баспасы бас редакторының
орынбасары Сэм Уокер спорт тарихындағы ең ұлы командалардың тәжірибесін зерттеп, сәттілік формуласына деген көзқарасын дамытады.

Кайоли Л.:
«Криштиану Роналду. Одержимый совершенством»
Криштиану Роналду — один из самых известных футболистов мира, многократный обладатель титула
«Лучший игрок», лучший бомбардир в истории сборной Португалии. История про человека, который всегда старается добиваться своего: в спорте и в повседневной жизни.
Эйг Дж.: «Али: Жизнь»
История об одном из лучших боксеров мира — Мухаммеде Али. Автор книги Джонатан Эйг провел более шестисот интервью, связанных со спортивной легендой
вокруг имени боксера, что позволило воссоздать достоверную, полную деталей историю. Мухаммед Али
открывается с новой, неожиданной стороны.
Фергюсон А.: «Автобиография»
В автобиографии Фергюсон рассказывает о том, как
пришел в «Манчестер Юнайтед» и стал одерживать с
клубом первые победы. Он вспоминает многих гениальных игроков: Дэвида Бекхэма, Криштиану Роналду,
Уэйна Руни, и откровенно оценивает своих знаменитых коллег-соперников.
Гилберт Б., Джеймисон С.: «Победа любой ценой»
В своей книге выдающийся теннисист утверждает, что
ключ к успеху — умение правильно мыслить, понимать, анализировать игру и использовать свои знания.
Эта книга доставляет истинное удовольствие при чтении, рассчитана на широкий круг читателей и учит философии победы.
Уолкер С.: «Капитанский класс: невидимая сила,
создающая известные мировые команды»
Книга года по версии телеканала CNBC, журналов
Forbes и Sports Illustrated. Автор книги, Сэм Уолкер, заместитель главного редактора издания The Wall Street
Journal, изучает опыт самых великих команд за всю
историю спорта и вырабатывает свою точку зрения на
формулу успеха.
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Жазғы маусым қарсаңында салауатты және белсенді
өмір салтын ұстануды ұсынамыз. Сізге неден бастау
керектігі туралы біздің кеңестер.
Үйлестірілген тағам. Көктемде біз дәрумендердің
жетіспеушілігін сезінеміз. Өзіңізге қолайлы кешенді
таңдауға болады, ал ең жақсысы мәзіріңізге көбірек
көкөніс, жеміс, аскөктің енгізілгені.
Су — өмір мен денсаулық көзі. Біздің ағзамыздың
60%-ы судан тұрады. Сіз күніне су мөлшерін неғұрлым көбірек іше бастасаңыз, соғұрлым тезірек
өзіңізді жақсы сезіне бастайсыз.
Белсенділік. Күндізгі уақыт ұзарып, ауа-райы өзінің
жылуымен көңіл-күйді көтереді. Жұмыстан кейін
үйге күнделікті жүретін жолыңыздың орнына саябаққа соғыңыз. Кешкілік серуендеуді бастаңыз.
Спорт. Спорттық жүктемелер үшін көктемде ауа-райы қолайлы. Таңертеңгі жүгіру, кешкі серуендеу,
фитнес — сіз де бастаңыз, сонда күш пен қуат сезінесіз.
Өзіңе күтім жасау. Жылы мезгілде косметикалық
құралдарды қайта қараған жөн. Бет терісін үнемі тазарту маңызды. Жеңіл кремдер мен эмульсияларға
ауысыңыз. Кремдерде SPF қорғауы туралы ұмытпаңыз.
Шаш. Шаш та теріге қарағанда жақсы күтімді қажет етеді. Бас киім ультракүлгін сәулелерден және
шашты күйіп кетуден қорғайды. Майлар жел мен
күн сәулесінен қорғайды.
Имидж ауыстыру. Көңіл күйді зат сатып алу секілді
басқа ештеңе көтермейді. Гардеробты қайта қарап,
киім стилін, шаш үлгісін өзгертудің нағыз уақыты
келді.
Жақсы көңіл-күй мен айдың өнімді болуын тілейміз!

В преддверии летнего сезона предлагаем взять курс
на здоровый и активный образ жизни. Наши советы
для вас, с чего можно начать.
Сбалансированное питание. Весной, как правило,
мы чувствуем дефицит витаминов. Можно выбрать
подходящий для себя комплекс, а лучше внести в
свой рацион больше овощей, фруктов, зелени.
Вода — источник жизни и здоровья. Наш организм
состоит из нее на 60%. Чем быстрее начнете выпивать норму воды в день, тем скорее почувствуете
себя лучше.
Активность. Световой день становится длиннее,
а погода очень радует своим теплым настроением.
После работы, вместо привычной дороги домой, загляните в парк. Начните гулять по вечерам.
Спорт. Весной комфортная для спортивных нагрузок погода. Бег по утрам, вечерние прогулки, фитнес
— начните, и вы почувствуете прилив сил и энергии.
Уход за собой. В теплое время года следует пересмотреть косметические средства. Важно постоянное
очищение кожи лица. Перейдите на лёгкие кремы
и эмульсии. Не забывайте про защиту SPF в кремах.
Волосы. Они не менее нуждаются в хорошем уходе,
чем кожа. Головной убор защитит от ультрафиолета
и убережет волосы от выгорания. От ветра и солнечных лучей защитят масла.
Смена имиджа. Ничто не поднимает настроение так,
как покупки. Самое время пересмотреть гардероб,
попробовать сменить стиль одежды, изменить прическу.
Хорошего настроения и продуктивного мая!
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Источник фото: ресурсы Internet

А ВТО Р С К А Я КО ЛО Н К А

А В Т О Р Л Ы Қ Б А ҒА Н

« М И Л Л И О Н ЖӘ Н Е I P H O N E .
E X T R A М Ү М К І Н Д І К»
А К Ц И Я С Ы Н Ы Ң Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы
ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «МИЛЛИОН И IPHONE.
EXTRA ШАНС»
«Хан Шатыр» СОО-да тұрақты негізде акциялар
өткізіліп тұрады. Келушілер мен оқырмандардың
өтініші бойынша «Миллион және iPhone» акциясы
ұзартылды, онда біздің қонақтарымыз супер жүлделерді жеңіп алуға тағы бір мүмкіндік алды.

15 сәуірде Instagram-ның @khanshatyr парақшасында
тікелей эфирде «Миллион және iPhone. Extra мүмкіндік» акциясының қорытынды кезеңі өтті. Біз жүлде иегерлерінің есімдерін анықтадық!
Такташева Флюра №41635 купонмен «Хан Шатыр»
СОО-да шопингке 1 миллион теңге жеңіп алды! Ал
Ниязбаев Тимур, №44058 купонмен, iPhone 11 Pro
ұтып алды! Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз! Жүлде алған жеңімпаздарымызбен пікірлескен едік.
Флюра:
«Барлығы шынайы екен. Жүргізушілер маған қоңырау
шалған кезде, мен оларға сенбедім. Instagram аккаунтына кіріп, өз атымды көрдім. Біз акцияға бірінші рет
қатыстық. Сол күні сағат сатып алдық, бізде он бес купон болды. Соның бірі ұтысты болып шықты. Енді бір
миллион теңгеге қажеттінің бәрін сатып ала аламыз.
Барлықтары сеніп, акцияға қатысуларын тілейміз».

В ТРЦ «Хан Шатыр» на постоянной основе проходят акции. По просьбе посетителей и подписчиков
была продлена акция «Миллион и iPhone», в которой
наши гости получили еще один шанс выиграть суперпризы.

15 апреля в прямом эфире Instagram на странице @
khanshatyr состоялся заключительный этап акции
«Миллион и iPhone. Extra шанс»! Мы узнали имена
счастливых обладателей призов!
Такташева Флюра с купоном под №41635 получила 1
миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»! А Ниязбаев Тимур, купон №44058, выиграл iPhone 11 Pro!
От души поздравляем наших победителей! Мы побеседовали с ними сразу после получения призов.
Флюра:
«Оказывается, что все правда. Когда мне позвонили ведущие, сначала им не поверила. Зашла в
Instagram-аккаунт и увидела свое имя. Мы участвуем
первый раз в акции. В тот день приобрели часы, получилось пятнадцать купонов. Один из них и оказался
выигрышным. Теперь сможем на один миллион тенге
приобрести все нужное. Желаем, чтобы все верили и
участвовали».
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Тимур:
«Хан Шатыр» СОО-да әрдайым қызықты акциялар
өтеді және мен оларға үнемі қатысамын. Бұл жолы мен
аяқ киім сатып алдым, тек бір купон тастадым. Менің
жолым болды. Жүргізушілер қоңырау шалған кездегі
алғашқы эмоциялар тосыннан болды. Өте күтпеген
жағдай. Басында сенбедім, достарым әзілдеп жатыр
деп ойладым. Мен Instagram аккаунтына жазылғанмын, эфирді көрдім, жеңісіме сендім. Телефонды жұбайыма сыйлауды жоспарлап отырмын».
Сондай-ақ, біз Instagram-да тікелей эфир көрермендері арасында MARWIN және INGLOT дүкендерінен
бағалы сыйлықтар ойнаттық.
«Хан Шатыр» СОО-ның тұрақты акцияларына қатысыңыз және жеңімпаз атаныңыз! Барлық жаңалықтарды @khanshatyr Instagram-аккаунтынан қадағалаңыз.
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Тимур:
«В ТРЦ «Хан Шатыр» всегда проходят интересные акции, и я постоянно в них участвую. В этот раз быстро
купил обувь, закинул всего один купон. Мне очень
повезло. Первые эмоции, когда ведущие позвонили,
были спонтанные. Очень неожиданно. Сначала не поверил, думал, что друзья разыгрывают. Я подписан на
аккаунт в Instagram, увидел эфир, поверил своему счастью. Телефон планирую подарить супруге».
А также среди зрителей прямого эфира в Instagram
мы разыграли ценные подарки от магазинов MARWIN
и INGLOT.
Участвуйте в постоянных акциях в ТРЦ «Хан Шатыр» и выигрывайте! За всеми новостями следите
в Instagram-аккаунте @khanshatyr.

Айгуль, 38 лет,
Аида, 32 года

@delmadesta

@a_d_yerlankyzy_

Орталықтың ашылған сәтінен бастап мұнда жиі боламын. Маған мұндағы жайлылық, жылулық, ықшамдық, жағымды атмосфера, жақсы тұрағы ұнайды. Мен
киінгім келетін дүкендер — CAMICISSIMA, PULL&BEAR.
Жақында COFFEE BOOM ашылды, ол жерге бару керек.

Сергей,
32 года

Сіздердің үздік суреттеріңіз
Life Time журналының беттерінде! Бізді Instagram-да
#khanshatyr хештегімен немесе
Khan Shatyr Entertainment Center
геолокациясымен белгілеңіздер.

С самого момента открытия бываю довольно часто.
Нравится, что уютно, тепло, компактно, приятная атмосфера, хорошая парковка. Магазины, в которых
предпочитаю одеваться — CAMICISSIMA, PULL&BEAR.
Не так давно открылся COFFEE BOOM, надо посетить.

Біз «Хан Шатыр»-ды бала кезімізден жақсы көреміз. Біз
үшін көптеген қызықты дүкендер, сонымен қатар аттракциондар бар. Мысалы, BERSHKA, STRADIVARIUS дүкендері сияқты, жігіттер үшін MARC O’POLO, U.S. POLO
ASSN -де жақсы таңдау. Жағажайда да болдық, онда өте
көңілді әрі ыстық. Жаздың сезімі алыстамады!
Мы любим «Хан Шатыр» с детства. Здесь много интересных для нас магазинов, а еще аттракционы. Например, нравятся магазины BERSHKA, STRADIVARIUS,
для парней хороший выбор в MARC O’POLO, U.S. POLO
ASSN. Были и на пляже, очень весело, жарко. Не покидало ощущение лета!

@_super_janka_

@kzh.greenway
@duisenbek_diana

Каракат, Аружан,
16 лет

@k.zhuldyzz

Біз үшін «Хан Шатыр» — бұл зат сатып алу мен кездесулер орны. Мұнда сүйікті дүкендерден LC WAIKIKI,
RESPECT бар. Кинотеатр жаңа, өте әдемі, ыңғайлы. Тамақтанғымыз келгенде, KFС, ZHEKA’S ICE-ге соғамыз.
Дәмді кофені STARBUCKS-тан сатып алуды жөн көреміз.

Зенгир, Рысдаулет,
17 лет

Ваши лучшие фото на страницах журнала Life Time! Отмечайте нас в Instagram под хештегом
#khanshatyr или геолокацией Khan
Shatyr Entertainment Center.
@m_maoki

Для нас «Хан Шатыр» — это покупки и встречи. Из любимых магазинов здесь LC WAIKIKI, RESPECT. Кинотеатр новый, очень красивый, удобный. Когда хотели перекусить, останавливались в KFС, ZHEKA’S ICE. Вкусный
кофе предпочитаем покупать в STARBUCKS.
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@sabrina_bekbatyrova

37

@alisultan008

#KHANSHATYR

Бываем в «Хан Шатыр» по работе, приходим на встречи с клиентами, делаем обзоры. В основном интересуют магазины среднего ценового сегмента: ZARA,
MANGO, MASSIMO DUTTI. Хороший торговый центр:
детские площадки, магазины, кафе, бесплатная парковка — все под одним куполом.

#KHANSHATYR

ÇАМЕТКИ О ТРÖ «ÕАН ШАТÛР»

«ÕАН ШАТЫР» СОО ТÓРАЛЫ ÆАÇБАЛАР

«Хан Шатыр»-да жұмыс бабымен боламыз, клиенттермен кездесуге келіп, шолулар жасаймыз. Негізінен
орташа баға сегментінің дүкендері: ZARA, MANGO,
MASSIMO DUTTI қызықтырады. Сауда орталығы жақсы: балалар алаңы, дүкендер, дәмханалар, тегін тұрақ
— барлығы бір күмбез астында.

«ÕАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫÇЫҚТАР
ИНТЕРЕÑНОЕ В «ÕАН ШАТÛР»
0 қабатта Қазақстанның ең ірі сауда
желісі — MAGNUM супермаркетінің
ашылуы өтті. MAGNUM-да сатылатын тауарлардың шамамен 50%-ы
Қазақстанда өндіріледі. Компания
өзінің миссиясымен отбасылық
бюджетті барынша сақтай отырып,
қазақстандықтардың өмір сапасын
арттыруды таңдайды. MAGNUM-қол
жетімді бағамен ең жақсы өнімдер.
Орналасқан жері: 0 қабат.
MARWIN дүкенінің 1 қабатында қазақстандық «Вишневый папа» ойыншықтарының
үлкен таңдауы ұсынылған. Бұл еуропалық
өнімдерден еш кем түспейтін әдемі және
сапалы ағаш ойыншықтар. Ойыншықтар
экологиялық таза материалдан жасалған,
ойықтары мен өткір бұрыштары жоқ, осылайша сіз баланың қауіпсіздігіне алаңдамайсыз. Орналасқан жері: 1 қабат.

На 0 этаже состоялось открытие супермаркета крупнейшей торговой
сети Казахстана — MAGNUM. Около 50% реализуемых в MAGNUM
товаров производится в Казахстане. Своей миссией компания выбирает повышение качества жизни
казахстанцев при максимальном
сохранении семейного бюджета.
MAGNUM — лучшие товары по доступным ценам. Локация: 0 этаж.

В магазине MARWIN на 1 этаже представлен большой выбор игрушек казахстанского производства «Вишневый папа».
Это красивые и качественные игрушки
из дерева, которые ничем не уступают
европейской продукции. Игрушки выполнены из экологически чистого материала, без зазубрин и острых углов, тем
самым, вы можете не волноваться за
безопасность малыша. Локация: 1 этаж.

WISH TREE ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖОБАСЫ

LACOSTE — бұл француз бренді, онда сіз тенниске арналған ыңғайлы аяқ киімді таба аласыз. Жаңа AG-LT21 Ultra теннис кроссовкалары кортта маневрлік қозғалысты қамтамасыз
ететін ерекше дизайнымен ерекшеленеді.
LACOSTE-нің қайталанбас энергиясы теннис
техникасын инновацияның көмегімен жандандырады. Орналасқан жері: 1 қабат.
LACOSTE — культовый французский бренд,
в котором вы можете найти комфортную обувь для занятий теннисом. Новые теннисные
кроссовки AG-LT21 Ultra отличаются совершенно уникальным дизайном, который обеспечивает маневренное движение на корте.
Неповторимая энергия LACOSTE возрождает
теннисную технику с помощью инноваций.
Локация: 1 этаж.

MAC сәндік косметика дүкенінде
жаңа шектеулі коллекция — көзге арналған астрологиялық палеткалар. Өзіңіздің жұлдызнама
белгіңізге керемет сай келетін палекткаларды жинап алыңыз. Бұл
сіздің жұлдызнама белгіңіздің баспасымен жасалған палеткалар, өзіне қабақ бояуы бар төрт рефилге
дейін сыйдыра алады. Орналасқан
жері: 1 қабат.
В магазине декоративной косметики MAC новая лимитированная
коллекция — астрологические палетки для глаз. Соберите палетку,
идеально подходящую именно
под ваш знак зодиака. Это палетки
с принтом вашего знака зодиака,
которая вмещает до четырех рефилов с тенями для век. Локация:
1 этаж.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ WISH TREE
Wish tree немесе «Дерево желаний» — бұл «Хан Шатыр» СОО-на әрбір келуші қатыса алатын қайырымдылық жоба.
Жоба аясында кімге көмек көрсетіледі?
«Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы» жанындағы
№3, 4 қалалық «Онкология» бөлімшелеріндегі даму
ерекшеліктері бар балаларға.
Конверттерде не бар?
Конверттерде балалардың тілектері жазылған, атап
айтқанда балаға не қажеттігі жайында.
Қандай тілектер көрсетілген?
Бұл алғашқы қажетті заттар: киім, аяқ киім, дамыту ойыншықтары.
Сома бойынша шектеулер бар ма?
Иә. Әрбір тілектің құны 30 000 теңгеден аспайды.
Жобаға қалай қатысуға болады?
Ағаштан конверт алып, сыйлық дайындау қажет. Оны
хатта көрсетілген мекен-жай бойынша жеке тапсыруға
немесе осы міндетті біздің маманға тапсыруға болады.
Сондай-ақ, қайырымдылық жәшігіне кез келген соманы тастау арқылы көмек көрсетуге болады.
Қуаныш сыйлау — өте оңай!

Wish tree, или «Дерево желаний» — это благотворительный проект, в котором может принять участие каждый посетитель ТРЦ «Хан Шатыр».
Кому в рамках проекта оказывается помощь?
Детям с особенностями развития из отделений №3,4
городской «Онкологии» при «Научном национальном
центре материнства и детства».
Что находится в конвертах?
В конвертах написаны желания детей, а именно то, в
чем нуждается ребенок.
Какие желания указаны?
Это предметы первой необходимости: одежда, обувь,
развивающие игрушки.
Есть ли ограничения по сумме?
Да. Стоимость каждого желания не превышает 30 000
тенге.
Как принять участие в проекте?
Взять конверт с дерева и подготовить подарок. Его
можно вручить лично по указанному в письме адресу
или доверить эту миссию нашему специалисту. Также
можно оказать помощь, пожертвовав любую сумму в
благотворительный бокс.
Подарить радость — так просто!
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Национальный гольф-клуб

Белек мінезді адамдарды тартады және туристерді
әртүрлі жағажайлармен қарсы алады. Жағажайларда
тыныш демалудан басқа, күндізгі уақытта белсенді
спорт түрлерімен, соның ішінде серфинг, виндсерфинг,
қайтсерфингпен айналысуға болады.
Экскурсиялық бағдарламалардың жанкүйерлерін
ежелгі театрларға, ерекше флора мен фаунасы бар
ұлттық саябақтарға сапар күтеді.

Белек привлекает людей с живым характером и встречает туристов многообразием пляжей. Кроме спокойного расслабляющего отдыха на пляжах, в дневное
время можно заняться активными видами спорта, в
том числе серфингом, виндсерфингом, кайтсерфингом.
Любителей экскурсионных программ ждут поездки к
античным театрам, национальным паркам с уникальной флорой и фауной.

Древний город Аспендос

МАМЫРДЫҢ ЕҢ ЖАҚСЫ БАҒЫТЫ —
БЕЛЕК КУРОРТЫ
ЛУЧШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАЯ — КУРОРТ БЕЛЕК
Анталья жағалауы — ең танымал демалыс орындарының бірі. Бұл Түркияның сүйікті курорттары:
жұмсақ микроклимат, көгілдір жылы су және баяу
жел. Жерорта теңізінің оңтүстік жағалауында Түркияның бірнеше курорттық қалалары орналасқан:
Анталья, Белек, Сиде, Кемер, Аланья. Белек қаласы —
белсенді ойын-сауық, жағажай демалысы және ежелгі көрікті жерлерге экскурсиялармен тамаша үйлесетін ерекше орын.

Анталийское побережье — одно из самых популярных
мест для отдыха. Это всеми любимые курорты Турции: мягкий микроклимат, лазурная теплая вода и
легкий бриз. На южном побережье Средиземного моря
располагается несколько курортных городов Турции:
Анталья, Белек, Сиде, Кемер, Аланья. Город Белек — это
уникальное место, в котором прекрасным образом сочетаются активные развлечения, пляжный отдых и
экскурсии по древним достопримечательностям.

Мамыр айында Белек ауа-райы жағажайларда демалуға немесе жақын жерлерге экскурсия жасауға
керемет демалыс сыйлайды. Ауа температурасы
+28°С-қа жетеді, ал су +25°С-қа дейін жылиды.
Белек жайлы қонақ үйлермен, таза жағажайлармен,
әсем жерлермен және түрлі спорттық іс-шаралармен танымал. Теннис, гольф, жаяу серуендеу — бұл
туристерге ұсынылатын ойын-сауықтың аз ғана
бөлігі.
Белек — бүкіл әлемнің спортшылары жиналатын
әлемдік гольфтің элиталық орталығы. Дәл осы жерде 8 алып алаңы бар әлемдегі ең ірі орталықтардың
бірі орналасқан. Танымал ойынға әуес емес адамдар
кипарис тоғайларында серуендеп, тоғандардың
салқындығынан ләззат ала алады.

В мае погода в Белеке располагает к расслабленному
отдыху на пляжах или экскурсионным поездкам к ближайшим достопримечательностям. Температура воздуха достигает +28°С, а вода прогревается до +25°С.
Белек известен респектабельными отелями, чистыми
пляжами, живописной местностью и многообразием
спортивных развлечений. Теннис, гольф, пешие прогулки — все это лишь малая часть развлечений, которые предлагаются туристам.
Белек — элитный центр мирового гольфа, куда съезжаются спортсмены со всего мира. Именно здесь находится один из самых крупных в мире центров с 8
гигантскими полями. Те, кто не увлекается популярной игрой, могут прогуляться в кипарисовых рощах и
насладиться прохладой прудов.
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Каньон Кепрюлю.

Водопад Дюден

Водопад Куршунлу

Белектен жарты сағаттық қашықтықта ағаштардың
көлеңкесінде таңғажайып сұлулығымен ерекшеленетін Куршунлу сарқырамасы жасырылған. Саябақтың
көлеңкелі ағаштарының сергітетін салқындығы сізді
ыстық күнде қуантады. Белекке жақын жерде әйгілі
Дюден сарқырамалары бар, олар Анталья жағалауында демалуға келгендердің барлығына баруға тұрарлық.
Белектің солтүстігіндегі көркем Тавр тауларының
құрылымында тағы бір керемет жер — Кепрюлю
каньоны ұлттық паркі орналасқан. Мұнда тау өзендері
ағып жатыр, қалыптасқан каньонның екі жағында көркем таулар мен төбелер орналасқан.
Ал тарихи жерлерді сүйетіндер 18 км қашықтықта орналасқан ежелгі Аспендос қаласына бара алады.

В получасе езды от Белека в тени деревьев скрывается удивительный по красоте своей водопад Куршунлу.
Освежающая прохлада тенистых деревьев парка порадует вас в жаркий день. Неподалеку от Белека находятся и знаменитые водопады Дюден, которые стоит
посетить всем, кто приезжает отдыхать на анталийское побережье.
В очертаниях живописных Таврских гор к северу от Белека расположено еще одно замечательное место —
национальный парк Каньон Кепрюлю. Здесь протекают горные реки, по обе стороны от образовавшегося
каньона раскинулись живописные горы и холмы.
А любители исторических мест могут со смелостью
отправиться в древний город Аспендос, который находится всего в 18 км.
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Отель Rixos Premium Belek

Белек қонақтарды жоғары сапалы қызметпен қуантады. The Land of Legends қонақ үйі — аты аңызға айналған отбасылық демалыс орны — үлкен тақырыптық ойын-сауық паркі. Белектің дәл орталығында тағы
бір сәнді Rixos Premium Belek қонақ үйі орналасқан.
Ол жасыл қарағай мен жаңғақ ағаштарымен көмкерілген. Қонақ үй жоғары талғамға сай рәсімделген нөмірлер мен виллаларда демалыс ұсынады. Халықаралық
тағамдарды бірнеше мейрамханалар мен барлар ұсынады. SPA және фитнес-орталық, жоғары сапалы сервис, бассейндер, Rixy Club балалар ойын-сауық клубы, белсенді іс-шаралар бағдарламасы — Rixos қонақ
үйлерін ерекшелендіреді. Rixos Premium Belek — отбасылық демалыс үшін тамаша орын. Rixos Premium
Belek қонақ үйінің қонақтары The Land Of Legends ең
үлкен тақырыптық ойын-сауық саябағына тегін бара
алады.

Белек радует гостей и высококлассным сервисом. Отель The Land of Legends — легендарное место для семейного отдыха — огромный тематический парк развлечений. В самом центре Белека находится еще один
роскошный отель Rixos Premium Belek. Он утопает в
зелени сосен и ореховых деревьев. Отель предлагает
вам отдых в элегантно оформленных номерах и виллах. Международная кухня представляет несколько
ресторанов и баров. SPA и фитнес-центр, высококлассный сервис, бассейны, детский развлекательный клуб
Rixy Club, активная программа мероприятий — то, что
отличает отели Rixos. Rixos Premium Belek — отличное место для семейного отпуска. Гости отеля Rixos
Premium Belek могут бесплатно посетить крупнейший
тематический парк развлечений The Land Of Legends.

Отель Rixos Premium Belek
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