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Мерекелердің қызығы басылып, бәріміз біртіндеп үй-
реншікті өмір сарынына қайта оралып жатырмыз. 
Әркімде әрқалай: біреу қыстың кереметіне қызығып, 
қысқы спорт түрлерімен айналысса, енді біреулер ты-
ныш кештерін сүйікті сериалын қараумен өткізуде. Қы-
зығушылықтарымызға қарамастан, бәріне керегі ортақ 
– жылулық пен жайлылық атмосферасы. Жаңа піскен пе-
ченьенің иісі, сүйікті кофеңіздің хош иісі, жақындармен 
сырласып сұхбаттасу – ең суық ызғарда бізді бақытты 
ететін кішкентай нәрселер. Қаңтар айындағы шыға-
рылым дәл осы тақырыпқа арналады. Біз өзіне күтім 
жасауға басымдылық жасап, ыңғайлылық сезімін сый-
лайтын бұйымдарды іріктедік. Базалық гардеробыңы-
зды жаңартыңыз, ең жылы мамық күрткені таңдаңыз, 
өзіңізді бьюти-жаңалықтармен еркелетіп, декордың 
ерекше элементтерін қосуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ, 
тренд жаңалықтарын жарияладық: 2022 жылғы сәнді 
топтамаларда қандай түс басымдылыққа ие болып, 
қандай әшекейлер өзекті болатынын біліп жүріңіз. Со-
нымен бірге, сіздерді қысқы мезгілдегі тері күтіміне ар-
налған тауар хиттері, суық кештерде ойнайтын үздік 
үстел ойындары, кино жаңалықтары мен тағы басқа 
пайдалы ақпарат күтеді. Ыңғайланып отырыңыз да, 
оқудан ләззат алыңыз. 

Ізгі ниетпен, 
Айжан Әлиасқар

Отшумели праздники, и мы медленно, но верно возвра-
щаемся к привычному ритму жизни. У каждого он свой: 
кто-то наслаждается прелестями зимы, например, 
активно занимается зимними видами спорта, а кто-
то проводит тихие вечера за просмотром любимого 
сериала. Независимо от интересов, нам всем необхо-
димо одно – атмосфера тепла и уюта. Запах свежеис-
печенного печенья, аромат любимого кофе, душевные 
беседы в близком кругу  – мелочи, которые делают нас 
счастливее в самые суровые холода. Именно этой теме 
посвящен наш январский выпуск. Мы сделали акцент 
на уходе за собой и подобрали вещи, которые подарят 
ощущение комфорта. Обновите базовый гардероб, вы-
берите самый теплый пуховик, побалуйте себя бью-
ти-новинками и не забудьте добавить оригинальные 
элементы декора. Также мы осветили новости трен-
дов: узнайте, какой цвет будет преобладать в модных 
коллекциях 2022 года, какие украшения будут акту-
альны. Вас ждут хиты товаров для ухода за кожей в 
зимний период, лучшие настольные игры для холодных 
вечеров, новинки кино и еще много полезного. Устрой-
тесь поудобнее и насладитесь приятными минутами 
чтения!

С наилучшими пожеланиями,
Айжан Алиаскар

OSTIN KIDS

РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

THE NORTH FACE

СПОРТМАСТЕР
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ASKONA – ЖАЙЛЫЛЫҚ ПЕН
 ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ КЕПІЛІ

В январском номере мы решили поделиться атмосфе-
рой тепла и веселья. Для этого выбрали одно из самых 
уютных мест в ТРЦ «Хан Шатыр». Ведь ASKONA пред-
лагает широкий выбор изделий для комфортного от-
дыха днем и здорового сна ночью. Здесь вы сможете 
найти самые различные кровати для себя и своего ре-
бенка: компактные модели, которые поместятся даже 
в самой маленькой комнате, кровати-трансформеры, 
основание которых поднимается легким нажатием 
кнопки на пульте, кровати-домики, чтобы у вашего ре-
бенка был свой укромный уголок. Прочные матрасы 
с пружинными блоками и ортопедические подушки 
помогут полностью расслабиться во время сна. На ди-
ванах ASKONA удобно смотреть сериалы и спортивные 
матчи, читать журналы и играть с детьми. Интересно, 
что у ASKONA есть собственная Лаборатория сомноло-
гии, которая отвечает за качество изделий. Вы всегда 
можете прийти в магазин и убедиться в этом лично. 
Ваш интерьер заиграет новыми красками: будет не 
только красивым, но и полезным для всей семьи. Мы 
будем рады видеть вас на 0 этаже ТРЦ «Хан Шатыр».  

ASKONA – ЗАЛОГ УЮТА И КОМФОРТА

Қаңтардағы басылымда біз жылулық пен шаттық атмос-
ферасымен бөлісуді жөн көрдік. Бұл үшін «Хан Шатыр» 
СОО-дағы ең жайлы орындардың бірін таңдадық. Шы-
нында, ASKONA күндізгі демалуыңыздың жайлы және 
түнгі ұйқыңыздың салауатты болуы үшін бұйымдардың 
кең таңдауын ұсынады. Мұнда сіз өзіңіз және балаңыз 
үшін алуан түрлі кереуттер таба аласыз: тіпті ең шағын 
бөлмеге сыйып кететін жинақы модельдер, пульттегі 
батырманы жеңіл басу арқылы бас жағы көтерілетін 
трансформер-кереуеттер, балаңыздың өз оқшау орны 
болатын үйшік-кереуеттер. Серіппелі блоктары бар 
берік матрастар мен ортопедиялық жастықтар ұйқы 
кезінде толық босаңсуға көмектеседі. ASKONA диван-
дарында сериалдар мен спорттық жарыстарды 
қарауға, журнал оқуға және балалармен ойнауға 
ыңғайлы. Қызығы, ASKONA-ның бұйымдарының сапа-
сына жауап беретін өз Сомнология зертханасы бар. Сіз 
кез келген уақытта дүкенге келіп, мұны өз көзіңізбен 
көруіңізге болады. Сіздің интерьеріңіз жайнай түседі: 
әдемі ғана емес, бүкіл отбасыңыз үшін пайдалы бола-
ды. Біз сіздерді «Хан Шатыр» СОО-ның 0-қабатында 
көруге қуаныштымыз. 
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Уютная одежда для моделей представлена магазином 
DEFACTO. Этот турецкий бренд одежды завоевал попу-
лярность благодаря демократичным ценам и широко-
му ассортименту. В DEFACTO вы всегда можете обно-
вить свой базовый гардероб, одеть ребенка в школу, 
купить самую удобную пижаму. Посмотрите на нашу 
подборку и попробуйте повторить образы, дополнив 
их аксессуарами на свой вкус.
Создавайте удобную базу на каждый день вместе с 
DEFACTO!

Модельдердің ыңғайлы киімдері DEFACTO-да ұсы-
нылған. Бұл түрік киім бренді төмен бағалары мен 
орасан зор жеңілдіктері арқасында танымалдылыққа 
ие болған. DEFACTO-да сіздер өзіңіздің базалық гар-
деробыңызды жаңартып, баланы мектепке киіндіріп, 
ең ыңғайлы пижаманы сатып ала аласыз. Біз іріктеген 
заттарға қарап, бейнелерді өз талғамыңызға сай аксес-
суарлармен толықтыра отырып, қайталап көрсеңіз бо-
лады. 
DEFACTO-мен бірге күнде киюге ыңғайлы базалық үл-
гілер жасаңыз!

МҰҚАБАДАҒЫ БЕЙНЕ / ОБРАЗ С ОБЛОЖКИ
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КӨК ТҮСТІҢ РЕҢКТЕРІ – 
2022 ЖЫЛДЫҢ ТРЕНДІ

ОТТЕНКИ СИНЕГО – ТРЕНД 2022 ГОДА

Ни для кого не секрет, что в 2022 году править балом 
будет Very Peri (или же барвинок). Именно этот цвет 
чаще всего встречается в новых коллекциях крупней-
ших модных домов. Ему отдают предпочтение и миро-
вые звезды шоу-бизнеса.  В чем же его особенность? 
Это теплый оттенок синего с красно-фиолетовым от-
ливом. Стоит отметить, что это первый цвет, который 
был создан экспертами, а не выбран из готовой кол-
лекции. По мнению создателей, цвет символизирует 
открытость всему новому, умение стойко выстоять са-
мые сложные жизненные ситуации. В течение послед-
них двух лет нам пришлось пережить многое, и сейчас 
мы как никогда нуждаемся в обновлении. В этом и по-
может барвинок. 

2022 жылы Very Peri түсі (немесе қабыршөп) тізгінді 
өз қолына алғалы жатқаны ешкімге де құпия емес. Ең 
ірі сән үйлерінің жаңа топтамаларында дәл осы түс 
бәрінен жиі кездеседі. Оны шоу-бизнесінің әлем жұл-
дыздары да ұнатып отыр. Оның ерекшелігі неде екен? 
Бұл –қызыл-күлгін түспен құлпырған көк түстің жұмсақ 
реңкі. Оның дайын топтамадан таңдалмай, алғашқы 
рет сарапшылар жасап шығарған түс екенін атап кет-
кен жөн.  Жасап шығарушылардың пікірі бойынша, бұл 
түс барша жаңа нәрсеге ашық болуды, ең қиын өмір-
лік жағдайларға төтеп бере алуды білдіреді. Соңғы екі 
жылда бізге көп нәрсені басымыздан кешіруге тура 
келді және дәл қазір біз жаңартуға мұқтажбыз. Міне, 
осы мәселеде қабыршөп түсінің көмегі тиеді. 

ПАЛЬТО, 
MASSIMO DUTTI

РУБАШКА, TUDORS

СВИТЕР, 
ZARA MAN

РУБАШКА, 
U.S. POLO

РЕМЕНЬ, LACOSTE  

ДЖОГГЕРЫ, 
O′STIN 

КУРТКА, ZARA MAN

ТОЛСТОВКА, GUESS

РЮКЗАК, 
ZARA 
MAN

ДЖЕМПЕР, TOMMY HILFIGER
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Он отлично сочетается с пастельными тонами, гармо-
нично смотрится с оттенками зеленого. В классический 
наряд Very Peri добавляет нотки игривости. С его помо-
щью можно создать самые смелые трендовые образы. 
Самое главное достоинство оттенка –  огромное про-
странство для самовыражения. Создавайте тотал-лук,  
дополняйте образы аксессуарами в этом цвете, ис-
пользуйте барвинок в макияже. На удивление, Very 
Peri идёт всем. Так что не бойтесь экспериментировать 
и вперед обновлять гардероб! А образы для вдохнове-
ния вы сможете найти в нашей подборке.

Ол жұмсақ түстермен керемет үйлеседі, жасыл түстің 
реңктерімен де әдемі көрінеді. Классикалық үлгідегі 
киімге Very Peri ойнақылық сарынын қосады. Онымен 
ең батыл тренд бейнелер жасауға болады. Бұл түстің 
ең басты артықшылығы – өзін-өзі көрсетуге берілген 
кеңістік. Тотал-лук жасаңыз, бейнелеріңізді осы түстегі 
аксессуарлармен толықтырыңыз, қабыршөп түсін ма-
кияжда қолданыңыз. Ең қызығы, Very Peri бәріне жара-
сады. Сондықтан, тәжірибе жасап көруден тартынбай, 
гардеробыңызды жаңартуды бастаңыз! Ал шабыт бе-
ретін бейнелерді сіздер біз іріктеген топтамадан таба 
аласыз. 

ПЛАТЬЕ, MOTIVI

ЮБКА, 
ARMANI 

EXCHANGE

СУМКА, ZARA

ДЖЕМПЕР, LICHI ШАРФ, MONSOON

СУМКА, CALVIN KLEIN СУМКА, LACOSTE СУМКА, 
ALDO

КРОССОВКИ, ECCOШЛЕПАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ, 
CHARLES AND KEITH 

КОШЕЛЕК, GUESS 



Қаңтар айы да келді, бұл – орасан зор жаппай са-
тылымдар науқаны келді деген сөз. Қапы қалмай, 
дұрыс таңдау жасап, гардеробты қалай жаңартуға 
болады? Жауабы қарапайым: әрдайым өзекті боп 
қалып, сіздерге ұзақ уақыт қызмет ететін базалық 
заттарды алу.  
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ЖАППАЙ САТЫЛЫМ: 
ЕҢ ҚАЖЕТІН АЛАМЫЗ  

СЕЗОН РАСПРОДАЖ: ПОКУПАЕМ САМОЕ НУЖНОЕ
Наступил январь, а это значит, что пришла пора 
огромных скидок. Что выбрать, чтобы не прогадать 
и обновить гардероб? Ответ очень прост: базовые 
вещи, которые всегда будут актуальны и прослужат 
вам очень много времени.

Жекет
Жекет – базалық гардеробтың ажырамас бөлігі. Оның 
алуан түрі бар: былғары, твид, қысқартылған, оверсайз, 
торлы. Жекетті көп қабатты бейнелер жасауда өте жиі 
қолданады, өйткені бұл тәсіл сұлбаның кемшіліктерін 
түзеуге мүмкіндік береді. Ол, әсіресе, смарт-кэжуал 
стилін ұнататындар арасында кең тараған.  

Жакет
Жакет – неотъемлемая часть базового гардероба. Раз-
нообразие ассортимента впечатляет: кожаные, твидо-
вые, укороченные, оверсайз, клетчатые. Очень часто 
жакет используют для создания многослойных обра-
зов, так как такой приём позволяет скорректировать 
силуэт. Особенно он популярен среди любителей  сти-
ля смарт-кэжуал. 

Бадлон 
Әркімге жарасатын классика. Кез келген шалбар және 
белдемшемен тамаша үйлеседі. Қысқартылған бадлон 
белі жоғары шалбармен ретро стиліндегі бейне жа-
сауға көмектеседі. Есіңізде болсын, бейтарап түстерді 
таңдау міндетті емес, ашық реңктерді де қолданыңыз. 

Бадлон 
Классика, которая идёт каждому. Идеально сочетается 
с любыми брюками и юбками. Укороченный бадлон 
вместе с брюками с завышенной талией поможет со-
здать образ в стиле ретро. И помните, вовсе необяза-
тельно выбирать исключительно нейтральные цвета, 
используйте и яркие оттенки.

BERSHKA

MASSIMO DUTTI

LICHIMOTIVIZARA

MASSIMO
 DUTTI

OSTINSTRADIVA-
RIUS 
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ЖАППАЙ САТЫЛЫМ: 
ЕҢ ҚАЖЕТІН АЛАМЫЗ  

Қарындаш белдемше
Қарындаш белдемше – әйел гардеробының негізі. Ол 
қиялыңыз үшін үлкен мүмкіндік береді: жинақы, күн-
делікті, кешкі бейнелер жасаңыз, спорттық киіммен 
үйлестіріңіз. 

Юбка-карандаш 
Юбка-карандаш – основа женского гардероба. Она 
предлагает огромное пространство для фантазии: соз-
давайте сдержанные, повседневные, вечерние образы, 
сочетайте со спортивными вещами.

Топ
Топтар көптік етпейді. Кез келген бейне жасауда олар 
алғашқы қабат қызметін керемет атқарады. Түс таңдау-
да шектеу жоқ, алайда «үйде де, түзде де» нұсқасы үшін 
бейтарап реңкті модельдер жақсы. Жазда жолақты ба-
тыл қолданып, кроп-топпен кербезденуге болады. 

Топ
Топов не бывает много. Они послужат отличным пер-
вым слоем при создании любого образа. В выборе 
цвета нет ограничений, но идеальным вариантом «и 
в пир, и в мир» будут модели нейтральных оттенков. 
Летом можно смело «играть» с полоской и щеголять 
в кроп-топе.

Сапалы материалдардан (жүн, жібек, мақта, вискоза) 
жасалған заттарға көңіл аударыңыз. Мысалы, жүннен 
тоқылған жылы көйлектер, шілтері бар жібек топтар, 
ыңғайлы джоггерлер. Сапалы киім сатып алу – сенімді 
инвестиция, өйткені сіз оны бір маусым ғана кимей-
сіз. Ол бірнеше рет жуылған соң, пішінін жоғалтпайды, 
теріні тітіркендірмейді. Сізге сәтті сауда тілейміз! 

Обратите внимание на вещи из качественных материа-
лов (шерсть, шёлк, хлопок, вискоза). Например, теплые 
шерстяные платья, шелковые топы с кружевом, уютные 
джоггеры. Покупка качественной одежды – надежная 
инвестиция, так как вы сможете носить ее не один се-
зон. Она не потеряет форму после нескольких стирок, 
не будет раздражать кожу. Желаем удачных покупок!

GUESS

ARMANI EXCHANGE BERSHKA LICHI

ARMANI 
EXCHANGE

LACOSTE

GUESSCALVIN KLEINO′STIN 



ЖЫЛЫТАТЫН ЖАҢА ЗАТТАР НЕМЕСЕ
 ҚАҢТАРДА ТОҢЫП ҚАЛМАУДЫҢ АМАЛЫ

Желтоқсан айы жылуымен еркелеткен еді. Күннің 
жылынғанына қуанып, жеңіл күртке мен бас киімдер 
киіп, біраз сәнденіп едік. Алайда, алда әлі қыстың екі 
айы бар, сондықтан күн кенет суыта қалғанда, дай-
ын болуларыңыз үшін, гардеробыңызға қосылуы тиіс 
киімнің тізімін ұсынамыз: аса жылы мамық күртке-
лерден су өткізбейтін бәтеңкелерге дейін. 

СОГРЕВАЮЩИЕ НОВИНКИ ИЛИ КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ В ЯНВАРЕ
Декабрь баловал нас теплом. Обрадовавшись поте-
плению, мы позволили себе щеголять в легких курт-
ках и головных уборах.  Однако впереди еще два меся-
ца зимы, поэтому предлагаем список вещей, которые 
вы должны добавить в свой гардероб, чтобы встре-
тить холода во всеоружии: от сверхтеплых пухови-
ков до водонепроницаемых ботинок.

Мамық күрткелер мен жылы күрткелер. Мамық күрт-
ке таңдар кезде, ең алдымен, толтырғышына назар 
аударамыз. Астананың желінен табиғи мамық немесе 
табиғи және синтетикалық араласқан толтырғышы бар 
модельдер құтқарады.  Ұзартылған нұсқаларын таңдай 
отырып, аяғымыз пен санымызды қосымша қорға-
ныспен қамтамасыз етеміз. 

Пуховики и теплые куртки. При выборе пуховика в 
первую очередь смотрим на наполнитель. От столич-
ного ветра спасут модели из натурального пуха или же 
комбинации натурального и синтетического. Отдаем 
предпочтение удлиненным вариантам, чтобы обеспе-
чить дополнительную защиту ног и бедер.
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TOMMY HILFIGERСПОРТМАСТЕРСПОРТМАСТЕРMASSIMO DUTTI

O′STIN 
TOMMY HILFIGER СПОРТМАСТЕР

O′STIN 

СПОРТМАСТЕРСПОРТМАСТЕР
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Кеңжейделер. Қақаған қыста көп қабатты бейнелер 
әсіресе өзекті болады, ал оларды кеңжейдесіз елестету 
қиын.  Оны күрткенің ішінен, жемпірдің немесе бадлон 
үстінен киіп, джинсімен, кең балақ былғары шалбар-
мен, миди белдемшемен үйлестіруге болады. 

Толстовки. В суровые холода как никогда актуальны 
многослойные образы, которые трудно представить 
без толстовки. Её можно носить под курткой, поверх 
свитера или бадлона, сочетать с джинсами, кожаными 
брюками свободного кроя, юбкой миди.

Аяқ киім және аксессуарлар. Аяқты жылы ұстап, өзіңізді 
тайғақта құлаудан сақтау үшін, жылы және тайғанамай-
тын аяқ киім таңдау қажет. Былғары етіктерге, табаны 
қалың және бауы бар биік бәтеңкелерге назар аударуға 
кеңес береміз.  Жылу сақтауға сырма құлақшын, астары 
жүн қолғап, биялай, қоспалы жүннен тоқылған шұлық 
көмектеседі.  

Обувь и аксессуары. Чтобы сохранить ноги в тепле и 
обезопасить себя от падения в гололед, необходимо 
выбрать теплую  и нескользящую обувь. Советуем об-
ратить внимание на кожаные сапоги, высокие ботинки 
на толстой подошве и шнуровке. Помогут сохранить 
тепло стеганые шапки-ушанки, перчатки на шерстяной 
подкладке, варежки и носки из смесовой пряжи. 

СПОРТ-
МАСТЕР

MARC O’POLO

THE NORTH 
FACE

TOMMY 
HILFIGER

THE NORTH 
FACE

СПОРТ-
МАСТЕР

PULL&BEAR

STRADIVARIUS

ZARA MAN

ZARA

ZARA

O′STIN 

MASSIMO DUTTI

TIMBERLAND

ECCO

TIMBERLAND



ЖЫЛЫ ҚАҢТАР: 
ҮЙДЕ ЖАЙЛЫЛЫҚ ОРНАТАМЫЗ 

ТЕПЛЫЙ ЯНВАРЬ: СОЗДАЕМ УЮТ ДОМА
Қыс тізгінді өз қолына алып, елордамызда аяз кү-
шейетін, арасында борандатып қоятын кездер де 
басталып кетті. Мұндай сәттерде жылы шұлық 
киіп, жамылғышқа оранып алып, сүйікті кітабыңның 
қызығына бата, ыстық шай ішіп отырғың келеді. Біз 
ең қарлы күндері жылулық сыйлайтын заттардың 
тізімін жинадық. 

Наступили холода. В столице столбики термоме-
тра опускаются все ниже и ниже, начинают свою 
«игру» и метели. В такие моменты хочется надеть 
теплые носочки, укутаться в плед, пить горячий чай 
с томиком любимой книги в руках. Мы собрали спи-
сок вещей, которые создадут магию тепла в самые 
снежные дни.

16

Үйге арналған киім. Суық мезгілде жеңіл 
топты кашемирден жасалғанға ауысты-
рамыз. Мақта, флис, барқыттан тігілген 
жылы халаттар мен пижамалар жылу-
ды сақтауға көмектеседі. Аяқ киіміңіз де 
жылы болуы үшін әдеттегі шәрке орнына 
іші жылысын таңдаңыз. Ең жұмсақ және 
денеңізді жылытатын үй киімін  ZARA 
HOME, LC WAIKIKI DREAM, DEFACTO, 
MADAME COCO, NEW YORKER, CALVIN 
KLEIN ұсынады.

Одежда для дома. В холодное время 
года заменяем легкий топ на кашемиро-
вый. Помогут оставаться в тепле халаты 
и пижамы из хлопка, флиса, бархата. Об-
увь также должна согревать вас, вместо 
обычных тапочек подберите утеплен-
ные версии.  Самую мягкую и согрева-
ющую домашнюю одежду могут пред-
ложить ZARA HOME, LC WAIKIKI DREAM, 
DEFACTO, MADAME COCO, NEW YORKER, 
CALVIN KLEIN. 

LC WAIKIKI LC WAIKIKI

ZARA HOME
MADAME COCO

CALVIN KLEIN

LC WAIKIKI
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Көрпе. Қыста біз көбіне уақытты үйде 
өткіземіз. Сондықтан жылу орнатуды 
лайықты көрпе алудан бастауға кеңес 
береміз. Табиғи және жасанды толты-
рғыштардың сан алуан түрі бар. Көрпені 
атқаратын қызметіне қарай таңдаңыз: 
көрпе ылғалды өткізу, жеңіл не гипоал-
лергенді болу керек пе. ASKONA, ZARA 
HOME мен MADAME COCO-да ауаны жақ-
сы өткізетін, пішінін ұстап тұратын және 
аллергиялық әсер бермейтін, полиэфирлі 
талшықтардан жасалған көрпелерді таба 
аласыз. 

Одеяло. Зимой мы проводим больше все-
го времени дома. Поэтому рекомендуем 
начать утепление с покупки подходяще-
го одеала. Существует огромное количе-
ство натуральных и искусственных на-
полнителей. Выбирайте модель, исходя 
из функций: должно ли одеяло хорошо 
пропускать влагу, быть легким или гипо-
аллергенным. В ASKONA, ZARA HOME и 
MADAME COCO вы можете найти одеяла 
из полиэфирного волокна, которые хоро-
шо пропускают воздух, держат форму и 
не вызывают аллергических реакций. 

Микроклимат орнатуға арналған техни-
ка. Сіздің үйіңізде жылуды сақтап қалуға 
тағы не көмектесе алады? Әрине, кли-
маттық кешендер. Автоматты режимдегі 
модельдерге көңіл аударған абзал: сізге 
тиісті температураны орнатудың қажеті 
жоқ, мұны сіздің орныңызға жүйенің 
өзі жасайды. BORK және SULPAK дүкен-
дерінде сіз түрлі дизайн мен қуат дең-
гейіндегі құрылғыларды (конвекторлар, 
ауа тазартқыштар мен ылғалдауыштар) 
таба аласыз.  

Техника для создания микроклимата. 
Что ещё может помочь сохранить теп-
ло в вашем доме? Конечно же, клима-
тические комплексы. Стоит обратить 
внимание на модели с автоматическим 
режимом: вам не придется устанавли-
вать нужную температуру, это сделает 
за вас сама система. В магазинах BORK и 
SULPAK вы найдете устройства (конвек-
торы, очистители и увлажнители возду-
ха) различного дизайна и уровня мощ-
ности. 

BORK

SULPAK

BORK

MADAME COCOZARA HOME

ASKONA

SULPAK
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Кез келген бейнені әшекейсіз елестету мүмкін емес. 
Біз зергерліктегі барлық үздік үрдістерді зерделеп, 
биыл кеңінен тарайтын топтамаларды жиыстыр-
дық. Оларды «Хан Шатыр» дүкендерінен алуға бола-
ды. 

Любой образ немыслим без украшений. Мы изучили 
все лучшие ювелирные тенденции и подобрали кол-
лекции, которые вы увидите повсюду в этом году. 
Приобрести их можно в магазинах «Хан Шатыр».

Балалық шақты еске аламыз. Инфантильді әшекей-
лер тренді әлі де өзектілігін жоймады. Бисер, гүлді өр-
нектер, жұлдызшалар – көктемнің келуін жақындату 
үшін, стильді және сүйкімді бейнелер жасаңыз. 

Вспоминаем детство. Тренд на инфантильные укра-
шения не сдает свои позиции. Бисер, цветочные моти-
вы, звездочки – создавайте стильные и милые образы, 
чтобы приблизить ощущение весны.

Табиғи материалдар. Көгілдір ақық, айғұлақ, агат және 
ағаш сияқты қарапайым болып көрінген материалдар 
ойластырылған дизайні арқасында ерекше тартым-
дылыққа ие болады. 

Природные материалы. Благодаря продуманному ди-
зайну, скромные на вид материалы, такие как бирюза, 
ракушки, агат и дерево, приобретают особый шарм.

Неғұрлым үлкен, соғұрлым әдемі. Дизайнерлер ерек-
ше пішіндермен таңдандырудан жалығар емес: ірі 
алтын моншақ, көлемді білезіктер, үлкен сырғалар. 
Көлеміне қарамастан, олар бейненің сиқын кетірмей-
ді, керісінше, оны көзтартарлық етеді. 

Чем больше, тем лучше. Дизайнеры не перестают 
удивлять нас необычными формами: крупные золо-
тые бусы, массивные браслеты, огромные серьги. Не-
смотря на размер, они не утяжеляют образ, скорее, 
придают эффектности.

СЕРЬГИ, 
STRADIVARIUS

СЕРЬГИ, ALDO

СЕРЬГИ, KOTON

СЕРЬГИ, ALDO

КОЛЬЦО, GUESS

КОЛЬЦО,
 SWAROVSKI

НАБОР КОЛЕЦ, ALDO

ОЖЕРЕЛЬЕ, ZARA СЕРЬГИ, ZARA НАБОР КОЛЕЦ, STRADIVARIUS

СЕРЬГИ, ACCESSORIZE

СЕРЬГИ, PANDORA
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Сақина пішінді сырғалар. 2000 жылдар стилі кәзір кеңі-
нен тарап отыр. Күміс және алтын түсті классикалық 
модельдерге көңіл аударған жөн.  

Серьги-кольца.  Стиль 2000-х снова на пике популярно-
сти. Стоит обратить внимание на классические модели 
серебристого и золотистого цветов.

Барлық назар мойында. Чокерлер сән әлеміне қайта 
оралды. Бұл кездейсоқ емес: оларды әр түрлі жағдай-
ларда тағуға болады – сәнді де, күнделікті де түрі бар 
чокерлерді тіпті спорттық киіммен де үйлестіруге бола-
ды. 

Все внимание к шее. Чокеры снова врываются в мир 
моды. И это неслучайно: они подходят для разных слу-
чаев – могут быть гламурными, повседневными, и даже 
сочетаются со спортивной одеждой.

Інжу-маржан, асыл тас… Көп уақыт бойы інжу байлық 
пен биліктің символы болып саналды, алайда қазіргі 
таңда оны кез келген киім үлгісімен үйлестіруге бо-
лады. Мұның себебі заманауи модельдердің пішіні, 
көлемі және бітімі алуан түрлі болуында. Биыл алтын 
қыстырғысы бар үлкен інжу моншақтар тағу өзекті. 

Жемчуг мой, жемчуг… Долгое время жемчуг считался 
символом богатства и власти, но сейчас он отлично 
вписывается в базовый гардероб. Все это благодаря 
различным формам, размерам и текстурам современ-
ных моделей. В этом году актуально носить большие 
жемчужные бусы с золотыми вставками.

Көпқабатты моншақтар. Жаңа маусымның сән топ-
тамаларында сырғалар, білезіктер мен моншақтар ғана 
емес, тәжді алқалар да ұсынылған. Биыл ілгегі ерекше 
және шынжыры терімен аралас өрілген алқалар сәнді 
болмақ.  

Многослойные цепи. В модных коллекциях нового се-
зона были представлены не только серьги, браслеты и 
колье, но и короны с цепью. В этом году будут попу-
лярны модели с нестандартными застежками и цепи, 
переплетенные с кожей.

ЧОКЕР, SWAROVSKI

СЕРЬГИ, REBECCA

ЧОКЕР, PANDORA

ЧОКЕР, SWAROVSKI

ЧОКЕР, SWAROVSKI ЧОКЕР, REBECCA

СЕРЬГИ,  ACCESSORIZE

СЕРЬГИ, MASSIMO DUTTI

24. ОЖЕРЕЛЬЕ, ZARA ОЖЕРЕЛЬЕ, ZARA

ОЖЕРЕЛЬЕ, GUESS

ОЖЕРЕЛЬЕ, ZARA

ЦЕПОЧКА, ZARAЦЕПОЧКА, ACCESSORIZE
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СОБИРАЕМ БЬЮТИ-БОКС КОСМЕТИЧЕСКИХ НОВИНОК 

МАКИЯЖҒА АРНАЛҒАН ПАЛИТРА COSMIC CELEBRATION 
STAR POWER SMASH BOX, MON AMIE
Бұл - шығармашылық үшін таусылмас шабыт сыйлайтын көз 
бен бет макияжына арналған 20 күңгірт және жылтылдаған 
құралы бар көп атқарымды палетка. Жиынтыққа қабақ дала-
бы, бет далабы, хайлайтер және бронзер кіреді.

Жаңа 2022 жыл да төрімізге енді, демек шабыттана 
отырып, сұлулық пен макияж әлеміндегі барлық жаңа 
заттарды қолданып көретін кез келді! Ал, керемет 
жаңа косметикалық құралдардан қандай базалық 
жиынтық жасауға болатыны туралы төменде әң-
гімелейтін боламыз. 

ПАЛИТРА ДЛЯ МАКИЯЖА 
COSMIC CELEBRATION 
STAR POWER 
SMASHBOX, MON AMIE
Эта многофункциональная 
палетка с 20 матовыми и 
мерцающими средствами 
для макияжа глаз и лица, 
которая подарит непрекра-
щающееся вдохновение для 
творчества. В наборе тени 
для век, румяна, хайлайтер и 
бронзер. 

Новый 2022 год вступил в свои права, а значит пора 
вдохновляться и пробовать все новинки в мире кра-
соты и макияжа! А какой базовый набор отличных 
косметических новинок собрать, мы рассказываем 
вам ниже.

КОСМЕТИКАДАҒЫ ЖАҢА ЗАТТАРДАН 
 БЬЮТИ-БОКС ЖИНАЙМЫЗ 

VIVA GLAM X KEITH HARING ЕРІН ДАЛАБЫ, MAC
Далап кремді бітім мен күңгірт финишке ие. 10 сағатқа дей-
ін беріктігін сақтайды. Барлық далаптар поп-арт стилінде 
орындалып, Кит Харинг жасаған көркем символдық бейне-
лермен сәнделген. 

ГУБНАЯ ПОМАДА VIVA GLAMXKEITH HARING, MAC
Помада обладает кремовой текстурой и матовым финишем. 
Сохраняет стойкость до 10 часов. Все помады выполнены в 
стиле поп-арт и украшены символичными художественны-
ми образами, созданными Китом Харингом.

ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR 
SHEER SPF20 РЕҢК БЕРУШІ ФЛЮ-
ИДІ, MON AMIE
Double Wear Sheer берік реңк 
беруші флюидімен беріктігін 12 
сағатқа дейін сақтайтын жеңіл 
қолайлы күңгірт жабын жасауға 
болады. Флюид бітімінің жеңіл 
болғаны соншалық, теріде мүл-
дем сезілмейді. 

ТОНАЛЬНЫЙ ФЛЮИД ESTEE 
LAUDER DOUBLE WEAR SHEER 
SPF20, MON AMIE
Устойчивый тональный флюид 
Double Wear Sheer создает не-
весомое комфортное матовое 
покрытие, которое сохраняет 
стойкость до 12 часов. Текстура 
флюида настолько невесомая, что 
абсолютно не ощущается на коже. 

HAVE A BANANA БАНАН ҚО-
СЫЛҒАН ТАЗАРТҚЫШ КӨБІГІ, 
IT’S SKIN
Бананның хош иісімен күн-
делікті күтім жасау! Үлпілдек 
көбіктің жабыстырғыш қасиеті 
бар, соның арқасында терідегі 
ұсақ тесіктерді тарылтады. Қа-
быршақтанған жерді жасырып, 
теріні белсенді ылғалдандыра-
ды. Банан сығындысы жасарту 
әсерін сыйлайды. 

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С БАНАНОМ HAVE A BANANA, IT’S 
SKIN
Ежедневный уход с банановым ароматом! Воздушная пенка 
обладает скрепляющим эффектом, благодаря чему сужает 
поры. Активно увлажняет кожу, скрывая шелушения. Экс-
тракт банана дарит омолаживающее действие.

құралы бар көп атқарымды палетка. Жиынтыққа қабақ дала-
бы, бет далабы, хайлайтер және бронзер кіреді.

ПАЛИТРА ДЛЯ МАКИЯЖА 

SMASHBOX, MON AMIE
Эта многофункциональная 
палетка с 20 матовыми и 
мерцающими средствами 
для макияжа глаз и лица, 
которая подарит непрекра-
щающееся вдохновение для 
творчества. В наборе тени 
для век, румяна, хайлайтер и 
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КАРИТЕ ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМІ, 
L’OCCITANE
Хош иісті қолға арналған крем карите 
майымен байытылған. Оның таңқалды-
рар жеңіл бітімі қол терісін нәзік жұпар 
су мен жасминнің хош иісіне орай оты-
рып, нәрлендіруге, қорғауға және жұм-
сартуға көмектеседі. 

КРЕМ ДЛЯ РУК КАРИТЕ, L’OCCITANE
Ароматный крем для рук обогащен мас-
лом карите. Его удивительная легкая 
текстура помогает питать, защищать и 
смягчать кожу рук, окутывая нежным 
пудровым мускусом и цветочным арома-
том жасмина.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
A’PIEU COCONUT MILK, 
KOKO
Это маска для лица с 
экстрактом кокоса. Она 
смягчает и увлажняет 
кожу, устраняет сухость 
и шелушения, умень-
шает глубину морщин и 
замедляет возрастные 
изменения.

INTOP БЕТКЕ АРНАЛҒАН РЕҢК БЕРУШІ BB-НЕ-
ГІЗІ, TIANDE
Реңк беруші теріге тегіс жағылады да, оны тітір-
кендірмейді. Жеңіл бітімі майлы жылтырдың 
пайда болуының алдын алады. Құралдың құра-
мында алоэ шырыны бар, сондықтан ол реңкті 
тегістеп қана қоймай, сонымен бірге теріні нәр-
лендіреді. 

ТОНАЛЬНАЯ BB-ОСНОВА ДЛЯ ЛИЦА INTOP, 
TIANDE 
Тональная основа равномерно распределяется 
по коже и не вызывает раздражения. Легкая тек-
стура предотвращает появление жирного бле-
ска. Средство содержит сок алоэ, благодаря чему 
не только выравнивает тон, но и питает кожу.  

КАРИТЕ ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМІ, 
L’OCCITANE
Хош иісті қолға арналған крем карите 
майымен байытылған. Оның таңқалды-
рар жеңіл бітімі қол терісін нәзік жұпар 
су мен жасминнің хош иісіне орай оты-
рып, нәрлендіруге, қорғауға және жұм-
сартуға көмектеседі. 

КРЕМ ДЛЯ РУК КАРИТЕ, L’OCCITANE
Ароматный крем для рук обогащен мас-
лом карите. Его удивительная легкая 
текстура помогает питать, защищать и 
смягчать кожу рук, окутывая нежным 
пудровым мускусом и цветочным арома-
том жасмина.

INTOP БЕТКЕ АРНАЛҒАН РЕҢК БЕРУШІ BB-НЕ-

Реңк беруші теріге тегіс жағылады да, оны тітір-
кендірмейді. Жеңіл бітімі майлы жылтырдың 
пайда болуының алдын алады. Құралдың құра-
мында алоэ шырыны бар, сондықтан ол реңкті 
тегістеп қана қоймай, сонымен бірге теріні нәр-

ТОНАЛЬНАЯ BB-ОСНОВА ДЛЯ ЛИЦА INTOP, 

Тональная основа равномерно распределяется 
по коже и не вызывает раздражения. Легкая тек-
стура предотвращает появление жирного бле-
ска. Средство содержит сок алоэ, благодаря чему 
не только выравнивает тон, но и питает кожу.  

БЕТКЕ АРНАЛҒАН КҮНДЕЛІКТІ СА-
РЫСУ, YVES ROCHER
Жағымсыз факторлардан қорғай-
тын сарысу лезде теріні оттегімен 
қандырып, детокс әсерін көрсетеді. 
Бір айдан соң, әжімдер тартылып, 
тері нығаяды да, жарқырай түседі. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ 
ЛИЦА, YVES ROCHER
Сыворотка для защиты от негатив-
ных факторов мгновенно насыща-
ет кожу кислородом, оказывает 
детокс-эффект. Через один месяц 
морщинки сокращаются, кожа 
укреплена и сияет здоровьем.

MAGIC EXTENSION КІРПІККЕ 
АРНАЛҒАН ТУШІ, MAC
Кірпікті ұзарту үшін салонға 
барудың қажеті жоқ! MAC-
тың кірпік ұзартатын әсері 
бар тушінің кірпікке таңға-
ларлық көлем беруге көмек-
тесетін ұзындығы 5 мм тал-
шықтары бар. 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ MAGIC 
EXTENSION, MAC
Больше не нужно ходить в 
салон, чтобы сделать ресни-
цы длинными! Тушь от MAC 
с эффектом наращивания 
ресниц имеет волокна дли-
ной 5 мм, которые помогают 
придать сногсшибательный 
объем.A’PIEU COCONUT MILK 

БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
МАСКА, KOKO
Бұл - кокос сығындысы 
қосылған бетке арналған 
маска. Ол теріні жұмсар-
тады және ылғалданды-
рады, құрғақтық пен қа-
быршақтануды кетіреді, 
әжімнің тереңдігін азай-
тып, жасқа қарай өзгеру-
лерді баяулатады. 

РОЗА БЕТКЕ АРНАЛҒАН СЕР-
ГІТУШІ МИСТ, L’OCCITANE
Осы мистің көмегімен теріңізді 
иілгіш етіп, қоршаған ортаның 
жағымсыз ықпалынан қорғаңыз. 
Спрейдің құрамында Сентифо-
лия раушан гүлінің суы бар, ол 
ылғалдандырады, нұрландыра-
ды және балғындық сезімін сый-
лайды.

ОСВЕЖАЮЩИЙ МИСТ ДЛЯ 
ЛИЦА РОЗА, L’OCCITANE
Придайте своей коже упругость 
и защитите от негативного воз-
действия окружающей среды 
с помощью этого миста. Спрей 
содержит цветочную воду розы 
Сентифолии, которая увлажня-
ет, придает сияние и ощущение 
свежести.2121

объем.объем.

РОЗА БЕТКЕ АРНАЛҒАН СЕР-РОЗА БЕТКЕ АРНАЛҒАН СЕР-
ГІТУШІ МИСТ, L’OCCITANE
Осы мистің көмегімен теріңізді 
иілгіш етіп, қоршаған ортаның 
жағымсыз ықпалынан қорғаңыз. 
Спрейдің құрамында Сентифо-
лия раушан гүлінің суы бар, ол 
ылғалдандырады, нұрландыра-
ды және балғындық сезімін сый-
лайды.

ОСВЕЖАЮЩИЙ МИСТ ДЛЯ 
ЛИЦА РОЗА, L’OCCITANE
Придайте своей коже упругость 
и защитите от негативного воз-
действия окружающей среды 
с помощью этого миста. Спрей 
содержит цветочную воду розы 
Сентифолии, которая увлажня-
ет, придает сияние и ощущение 
свежести.
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ҚЫСТЫҢ СУЫҒЫНА 
ҚАРСЫ ЖҰМСАРТҚЫШ 

ҚҰРАЛДАР
СМЯГЧАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

ПРОТИВ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ
Жауған қар, бұрқасын, суық жел – қыста теріміз 
кәдімгідей күйзеліске ұшырайды.  Қатаң сыртқы фак-
торлардың әсерінен тері анағұрлым сезімтал және 
тітіркенгіш болып қалады, сондықтан нәрлендіру 
мен ылғалдандыруға ерекше назар аударған жөн. Сіз-
ге көмекке келіп, әп сәтте теріңіздің күйін жақсарта 
түсетін құралдарды ұсынамыз. 

Снегопады, метели, пронизывающие ветры – зимой 
наша кожа переживает настоящий стресс. Под воз-
действием суровых внешних факторов кожа стано-
вится более чувствительной и раздраженной, поэ-
тому особое внимание следует уделить питанию и 
увлажнению. Предлагаем вам подборку средств, ко-
торые придут на помощь и мгновенно улучшат со-
стояние кожи. 

КРЕМ-КОМФОРТ ДЛЯ ЛИЦА КАРИ-
ТЕ, L’OCCITANE
Легкий увлажняющий крем обеспе-
чивает мгновенное ощущение ком-
форта, подходит для нормальной и 
комбинированной кожи. Масло ка-
рите и глицерин, благодаря своим 
очищающим, укрепляющим свой-
ствам, питают и увлажняют вашу 
кожу.  

КАРИТЕ БЕТКЕ АРНАЛҒАН КОМ-
ФОРТ-КРЕМІ, L’OCCITANE
Жеңіл ылғалдандырушы крем лезде 
рахат сезім береді, терінің қалыпты 
және аралас түріне арналған. Кари-
те майы мен глицерин өздерінің та-
зартқыш, нығайтқыш қасиеттерінің 
арқасында теріні нәрлендіреді және 
ылғалдандырады. 

КАРИТЕ БЕТКЕ АРНАЛҒАН КОМ-
ФОРТ-КРЕМІ, L’OCCITANE
Жеңіл ылғалдандырушы крем лезде 
рахат сезім береді, терінің қалыпты 
және аралас түріне арналған. Кари-
те майы мен глицерин өздерінің та-
зартқыш, нығайтқыш қасиеттерінің 
арқасында теріні нәрлендіреді және 
ылғалдандырады. 

ПУДРА-СКРАБ ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ЛИЦА 
С ФЕРМЕНТАМИ МЯКОТИ ГРАНАТА И 
ПРОТЕИНАМИ МИНДАЛЯ, L’OCCITANE
При контакте с водой или тониками 
пудра-скраб L’OCCITANE действует как 
мусс. Благодаря ферментированной мя-
коти граната, средство эффективно уда-
ляет омертвевшие клетки. Миндальный 
белок делает кожу мягкой и упругой.

АНАР МӘЙЕГІНІҢ ФЕРМЕНТТЕРІ МЕН 
БАДАМ ПРОТЕИНДЕРІ БАР БЕТКЕ АР-
НАЛҒАН  ЭКСФОЛИАНТ ОПА-СКРАБЫ, 
L’OCCITANE
Су немесе тониктермен байланысқа 
түскенде, L’OCCITANE опа-скрабы мусс 
секілді әсер береді. Анардың фермент-
телген мәйегінің арқасында бұл құрал 
бетті жансызданған жасушалардан жақ-
сы тазартады. Бадам ақуызы теріні жұм-
сақ және шымыр етеді. 

HYALURONIC ACID 
MOISTURESERUM ГИА-
ЛУРОН ҚЫШҚЫЛЫ БАР 
ЫЛҒА ЛД АНДЫРҒЫШ 
САРЫСУ, IT’S SKIN
Гиалурон қышқылы 
ұзақ мерзімді ылғал-
дандырумен қамтама-
сыз етеді және анағұр-
лым жас көріну үшін 
коллаген деңгейін 
реттейді.  Оңай сіңеді, 
терінің жұмсарғаны бір-
ден көрінеді. Лаванда 
хош иісі тынышталды-
ратын әсер береді. 



СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО 
BIOTHERM LAIT SOLAIRE HYDRATANT 
SPF 30, BEAUTYMANIA
Средство надежно защищает от уль-
трафиолетового излучения, помо-
гает предотвратить сухость, борет-
ся с преждевременным старением 
клеток. Тающая текстура, нежирная 
и нелипкая, не оставляет следов на 
коже. 

BIOTHERM LAIT SOLAIRE HYDRATANT 
SPF 30 КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН СҮТТІ 
ҚҰРАЛЫ, BEAUTYMANIA
Құрал ультра күлгін сәулеленуден 
сенімді қорғайды, құрғақтаудың ал-
дын алады, жасушалардың мерзімі-
нен бұрын қартаюының алдын 
алады.   Бітімі ерігіш, майлы және 
жабысқақ емес, теріде ізі қалмайды. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫ-
ВОРОТКА С ГИАЛУ-
РОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
HYALURONIC ACID 
MOISTURE SERUM, IT’S 
SKIN
Гиалуроновая кисло-
та обеспечивает дли-
тельное увлажнение 
и оптимизирует уро-
вень коллагена для 
более молодого внеш-
него вида. Легко впи-
тывается, кожа стано-
вится заметно мягкой. 
Аромат лаванды соз-
дает успокаивающий 
эффект.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
ADVANCED NIGHT REPAIR EYE CONCENTRATE 
MATRIX, MON AMIE
Концентрат борется с «гусиными лапками», 
межбровными морщинами, морщинками под 
глазами, потерей упругости кожи, отечностью 
и темными кругами. Увлажняет и способствует 
обновлению кожи.
Удобный аппликатор из криостали позволяет 
точно и легко наносить средство на чувстви-
тельную область вокруг глаз.

ADVANCED NIGHT REPAIR EYE 
CONCENTRATE MATRIX КӨЗДІҢ 
АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ТЕРІГЕ АР-
НАЛҒАН МУЛЬТИФУНКЦИО-
НАЛДЫ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРУШІ 
КОНЦЕНТРАТ, MON AMIE
Концентрат көз астындағы 
ісіктермен, қас, көз астындағы 
әжіммен, терінің шымырлықты 
жоғалтуымен, ісіну және көз 
астының қараюйымен күреседі. 
Ылғалдандырады және терінің 
жаңаруына көмектеседі. Кри-
остальдан жасалған ыңғайлы 
аппликатор көз айналасындағы 
сезімтал жерге құралды дәл 
және оңай жағуға мүмкіндік бе-
реді.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УВЛАЖ-
НЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 
PRECIPITATION CONTINUOUS 
MOISTURE RECOVERY FOR BODY, 
MON AMIE
Прекрасное увлажняющее средство 
для сухой кожи. Не оставляет жир-
ной пленки. Природные масла ши и 
какао питают кожу, повышают тка-
невый тонус. Экстраты пальмарозы, 
гальбанума и грейпфрута придают 
свежесть и обновляют.

PRECIPITATION CONTINUOUS 
MOISTURERE COVERY FOR BODY 
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ҚАЛЫПҚА 
КЕЛТІРУШІ ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ 
ЛОСЬОНЫ, MONAMIE
Құрғақ теріге арналған тамаша 
ылғалдандырушы құрал. Майлы қа-
бат қалдырмайды. Ши және какао 
табиғи майлары теріні нәрлендіреді, 
жасуша тонусын көтереді.  Пальма-
роза, гальбанум және грейпфрут 
сығындылары теріге ажар беріп, 
жаңартады. 
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«ХАН ШАТЫР» СОО-ДАҒЫ ҮЙГЕ 
АРНАЛҒАН ТАУАР ДҮКЕНДЕРІ 

ZARA HOME – бұл еуропалық эстетика, ықшамдылық 
пен минимализм. ZARA HOME-да үйге арналған тау-
арлар, әшекейлік аксессуарлар мен хош иістер ұсы-
нылған. Сонымен қатар, сіз үйге және ұйқыға арналған 
әдемі киім жиынтығын сатып алуға болады. Дүкен 1-қа-
батта орналасқан. 

МАГАЗИНЫ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

ZARA HOME – это европейская эстетика, лаконичность 
и минимализм. В ZARA HOME представлены товары 
для дома, декоративные аксессуары и ароматы. Кро-
ме того, вы можете приобрести красивые комплекты 
одежды для дома и сна. Магазин расположен на 1 эта-
же.

ZARA HOME

MADAME COCO. Түрік бренді үйге арналған сапалы 
тауарларды, жұмсақ текстиль, әдемі ыдыс, прованс 
стилінің эстетикасындағы тамаша аксессуарлар мен 
әшекейлерді ұсынады. Тауар түрінің молдығы кез кел-
ген бөлмені – жуынатын, қонақ күтетін, ас үй, жатын 
бөлмелерін жайлы етуге көмектеседі. Дүкен «Хан Ша-
тыр» СОО-ның 2-қабатында орналасқан. 

MADAME COCO. Турецкий бренд представляет каче-
ственные товары для дома, мягкий текстиль, красивую 
посуду, роскошные аксессуары и декор в эстетике сти-
ля прованс. Большой ассортимент товаров позволит 
наполнить уютом любую комнату – ванную, гостиную, 
кухню, спальню. Магазин находится на 2 этаже ТРЦ 
«Хан Шатыр». 

LUXHOME. Бренд заманауи дизайнда орындалған 
текстильді ұсына отырып, үйіңіздің көріктігі мен жай-
лылығы жайында қам жейді. Сіз мұнда әдемі төсек 
орын жабдығын, көрпе, жастық, жамылғыштар және 
тағы басқа көптеген нәрсе табасыз. Барлық өнім 100% 
мақтадан жасалған. Дүкен 0-қабатта орналасқан. 

LUX HOME. Бренд заботится о красоте и комфорте ва-
шего дома, предоставляя текстиль, выполненный в со-
временном дизайне. Вы найдете комплекты красивого 
постельного белья, одеяла, подушки, пледы и многое 
другое. Вся продукция производится из 100% хлопка. 
Магазин находится на 0 этаже.

Қай — қайсымыз болсақ та,  үйімізде жайлылық пен 
тазалық атмосферасы жайлағанын қалаймыз. Оны 
сапалы жиһаз, төсек орын жабдығы, ас үйіне, үй жи-
науға арналған түрлі гаджеттер мен климатқа ар-
налған техника арқылы орнатуға болады. Мұндай 
заманауи көмекшілермен сіздің үйіңіз жылы ұяға ай-
налады: интерьер заттары стильді көрік берсе, гад-
жеттермен жинастыруыңыз бен ас әзірлеуіңіз жеңіл-
дейді. Оларды біздің «жайлылық шеберханаларынан» 
таба аласыздар.

Каждый из нас хотел бы, чтобы в доме царила атмос-
фера уюта и чистоты. Создать ее можно с помощью 
качественной мебели, постельного белья, различных 
гаджетов для кухни, уборки и техники для климата. С 
такими современными помощниками ваш дом превра-
тится в уютное гнездышко: предметы интерьера 
придадут стильный вид, а с гаджетами будет легко 
наводить порядок и готовить. Найти их вы сможете 
в наших «мастерских уюта».
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ASKONA. Ортопедиялық кереуеттер, матрас пен ұй-
қыға арналған заттар өндіретін ірі ресейлік өндіруші. 
Матрастар мен ұйқыға арналған аксессуарларда қол-
данылған барлық материалдар өрт қауіпсіздігі норма-
ларына сай. ASKONA бренді сіздің ұйқыңызды тыныш 
және тәтті етуге бейімделген. Дүкен 0-қабатта орна-
ласқан. 

ASKONA. Крупнейший производитель ортопедических 
кроватей, матрасов и товаров для сна из России. Все 
материалы, используемые в матрасах и аксессуарах 
для сна соответствуют нормам противопожарной без-
опасности. Благодаря ASKONA ваш сон всегда будет 
крепким и комфортным. Магазин расположен на 0 эта-
же. SULPAK. Тұрмыс техникасын жасап шығарушы үздік 

қазақстандық өндіруші. Мұнда сіз үй шаруашылығын 
жүргізуге арналған түрлі жиынтықтарды табасыз: ас үй 
техникасы, тамақ дайындауға арналған құралдар және 
тағы басқаларын. Дүкен 0-қабатта орналасқан.

SULPAK. Ведущая розничная сеть магазинов электро-
ники и бытовой техники в Казахстане. Здесь вы найдете 
различные комплекты для ведения домашнего хозяй-
ства: кухонную технику, приборы для приготовления 
пищи и многое другое. Магазин находится на 0 этаже.ALSER. Компания 20 жылдан астам уақыт бойы нарықта 

табысты жұмыс жасап келеді. ALSER -де сіздер әрі ірі, 
әрі ұсақ тұрмыс техникасын, климаттық кешендерді 
оңай таба аласыздар. Дүкен 0-қабатта орналасқан.

ALSER. Компания успешно работает на рынке более 20 
лет. В ALSER вы без труда найдете как крупную, так и 
мелкую бытовую технику, климатические комплексы. 
Магазин расположен на 0 этаже. ZARA HOME

MINISO. Жапон бренді сапалы тұрмыс заттарының кең 
таңдауын ұсынады. Сіздер өміріңізді жеңілдететін үйге 
арналған ұсақ-түйектің алуан түрін табасыздар. Дүкен 
1-қабатта орналасқан. 

MINISO. Японский бренд предлагает широкий ассорти-
мент качественных бытовых товаров. Вы сможете най-
ти множество полезных мелочей для дома, которые 
сделают вашу жизнь комфортнее. Магазин располо-
жен на 1 этаже.

BORK. Үйге арналған премиум санатты техника мен та-
уарлар шығаратын ресейлік бренд. Компания әлемнің 
түкпір-түкпірінен: Швейцария, Австралия, Жапония 
және Кореядан үздік дизайнерлер мен өндірушілерді 
тартып, өнімді әлем нарығында абыроймен ұсынады. 
Техниканың премиалды жаңа тауарларын «Хан Ша-
тыр» СОО-ның 1-қабатында сатып ала аласыздар. 

BORK. Российский бренд премиальной техники и това-
ров для дома. Компания привлекает передовых дизай-
неров и производителей со всего мира: Швейцарии, 
Австралии, Японии, Кореи, и достойно представляет 
продукцию на мировом рынке. Приобрести премиаль-
ные новинки вы можете на 1 этаже в ТРЦ «Хан Шатыр».

CMYK 
используется для печати pos
и наружной рекламы

CMYK 75 0 30 0



Ищете лучшие настольные игры, которые помогут 
вам скоротать время на выходных? Ниже вы найде-
те классику, которая подойдет как для семейного 
отдыха, так и для встреч с друзьями. 

Демалыс күндеріңізде уақыт өткізуге көмектесетін 
үстел ойындарын іздеп жүрсіз бе? Төменде отба-
сымен де, достармен кездесу кезінде де ойнауға бола-
тын классиканы табасыз.  

БАС  ҚО С Қ А Н Д А  О Й Н А Й Т Ы Н 
5  ҮЗ Д І К  ҮС Т Е Л  О Й Ы Н Ы 

ТО П  5  Н АС ТОЛ Ь Н Ы Х  И Г Р  Д Л Я  КО М П А Н И И 

«ДЖЕНГА», MARWIN
Классическая игра «Дженга» не нуждает-
ся в представлении. Главное преимуще-
ство – универсальность: игра подойдет 
для любой компании. Учит быть внима-
тельным, терпеливым и настойчивым. 

«ДЖЕНГА», MARWIN
«Дженга» классикалық ойыны та-
ныстыруды қажет етпейді. Басты ар-
тықшылығы – әмбебаптық: ойынды кез 
келген бас қосылуда ойнауға болады. 
Зерделі, сабырлы және табанды болуға 
үйретеді. 

UNO, MARWIN
Карточная игра, в которую играют милли-
оны людей по всему миру. Собирайтесь с 
друзьями, ищите совпадения и выигры-
вайте. Отличный способ весело провести 
время и развить концентрацию.

UNO, MARWIN
Әлемде миллиондаған адамдар ойнай-
тын карта ойыны. Достарыңызбен бірге 
қосылып, сәйкестіктерді тауып, жеңімпаз 
атағына ие болыңыз. Уақытты көңілді өт-
кізіп, зейінді дамытудың тамаша тәсілі.

«МОНОПОЛИЯ», «ДЕТСКИЙ МИР»
О «Монополии» знают все! Покупайте собственность, 
инвестируйте в дома и отели, заключайте выгодные 
сделки. Игра развивает аналитическое мышление и 
навыки планирования.
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ORIGAMI МИЛЛИОНЕР-КЛАССИК, «ДЕТСКИЙ МИР»
Аналог «Монополии». В издание добавлены «сюрпри-
зные поля», правила при этом упрощены. Таким об-
разом, познакомиться со всеми тонкостями ведения 
бизнеса смогут не только взрослые и подростки, но и 
маленькие дети. 

ALIAS: (Басқаша айт), MARWIN
Достардың үлкен тобына арналған елік-
тірер ойын. Тиісті сөздермен карточка-
ларда ненің бейнеленгенін түсіндіріп 
көріңіздер.Осы ойынның арқасында, сіз 
сөздік қорыңызды байытып, шапшаң 
әрекет етуді үйренесіз. 

ALIAS :(Скажи иначе), MARWIN
Увлекательная игра для больших компа-
ний. Попробуйте подобрать правильные 
слова и объяснить, что изображено на кар-
точках. Благодаря этой игре вы увеличите 
свой словарный запас, научитесь быстро 
реагировать.

ORIGAMI МИЛЛИО-
НЕР-КЛАССИК, «ДЕТСКИЙ 
МИР»
«Монополияның» бала-
масы. Басылымға «то-
сын сыйлы тор көздер» 
қосылған, сонымен бірге 
ережелер де жеңілдетіл-
ген. 

« М О Н О П О Л И Я » , 
«ДЕТСКИЙ МИР»
«Монополия» туралы 
бәрі біледі! Меншік са-
тып алыңыз, үйлер мен 
қонақүйлерге инвести-
ция жасаңыз, тиімді 
мәмілелер жасасыңыз. 
Ойын аналитикалық 
ойлауды және жоспар-
лау дағдыларын дамы-
тады. 

Осылайша, бизнес жүргізудің барлық қыр-сырымен тек 
ересектер мен жасөспірімдер ғана емес, сонымен бірге 
кішкентай бүлдіршіндер де таныса алады.



БАС  ҚО С Қ А Н Д А  О Й Н А Й Т Ы Н 
5  ҮЗ Д І К  ҮС Т Е Л  О Й Ы Н Ы 



Зима — не повод отказываться от активных игр. 
Создать новые впечатления и ощутить яркие 
эмоции можно в Fame City. Fame City – удивитель-
ный мир развлечений, который погрузит вас в пре-
красную страну детства. Автодром, водные горки, 
ожившие динозавры – на каждом углу вас будут 
ждать невероятные впечатления. Не упустите 
возможность провести время полезно и весело всей 
семьей. Игровой центр расположен на 4 этаже ТРЦ 
«Хан Шатыр».

Қыс — белсенді ойындардан бас тартудың себебі 
емес. Жаңа әсерлер мен жарқын эмоцияларды Fame 
City-де алуға болады. Fame City – сіздерді балғын 
балалық шақ әлеміне аттандыратын таңғажай-
ып ойын-сауық мекені. Автодром, су төбешіктері, 
тірілген динозаврлар — әр бұрышта сіздерді кере-
мет әсерлер күтеді. Уақытты тиімді әрі көңілді өт-
кізу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Ойын орталығы 
«Хан Шатыр» СОО-ның 4-қабатта орналасқан. 
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FA M E  C I T Y  О Й Ы Н  О Р ТА Л Ы Ғ Ы Н Д А 
БА Қ Ы Т Т Ы  СӘТ Т Е Р  Ж АСА Й М Ы З

KIDS CITY
Городок, в котором дети смогут освоить самые раз-
личные профессии. Здесь они научатся оказывать 
медицинскую помощь, тушить пожары, проводить 
расследования.Также попробуют себя в роли пова-
ров и учителей.

KIDS CITY
Балалар алуан түрлі мамандықтарды игеретін қа-
лашық. Мұнда олар медициналық жәрдем көрсетуді, 
өрт сөндіруді, тергеу жүргізуді үйренеді. Сондай-ақ, 
аспаз және мұғалім рөлдерінде өздерін сынап көреді. 

ДИНОПАРК
Погрузитесь в загадочный мир динозавров. Вы уви-
дите модели этих древних рептилий в натуральную 
величину, их увлекательную историю расскажут гиды 
«Динопарка». А памятные снимки с удивительными 
представителями мезозоя будут радовать вас и со-
гревать теплыми воспоминаниями.

ДИНОПАРК
Жұмбаққа толы динозаврлар әлеміне еніңіз. Сіздер 
бұл ежелгі рептилиялардың шынайы бойымен жа-
салған модельдерін көріп,  «Динопарк» гидінің олар 
туралы қызықты тарихын тыңдайсыздар. Ал мезозой 
дәуірінің ғажап өкілдерімен жасалған фотолар сіз-
дерді қуанышты естеліктермен жылытады.

БАШНЯ
Аттракцион «Башня» будоражит нервы тысячам лю-
бителей экстрима. Прокатитесь на аттракционе вме-
сте с друзьями, и вы получите массу эмоций в момен-
ты быстрого взлета или падения.

МҰНАРА
«Мұнара» аттракционы мыңдаған экстрим жақсы 
көрушілердің жүйкесін дүрілдеткен. Аттракционға 
достарыңызбен мініңіз де, шапшаң көтерілу не түсу 
кезінде ұмытылмас эмоцияларға бөленіңіз.   
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МОНОРЕЛЬС
Единственная в столице железная дорога на высоте 5 
этажа «Монорельс», отправит вас в путешествие по 
мировым столицам. С аттракциона открывается ве-
ликолепный вид.

МОНОРЕЛЬС
Елордамыздағы 5-қабат биіктігінде орналасқан 
жалғыз «Монорельс» теміржолы сіздерді әлем аста-
наларына саяхатқа жөнелтеді. Аттракционнан кере-
мет көріністі тамашалауға болады. 

БАМПЕРНЫЕ МАШИНЫ
Замечательный аттракцион для настоящих любите-
лей скорости. Будущие победители «Формулы-1» уже 
сейчас могут показать свои возможности и ощутить 
радость победы на финише. 

БАМПЕРЛІ МАШИНАЛАР
Нағыз жылдамдықты жақсы көретіндерге арналған 
керемет  аттракцион. Болашақ «Формула-1» жеңім-
паздары қазірдің өзінде өз мүмкіндіктерін көрсетіп, 
мәредегі қуанышты сезіне алады.  

ВОДНЫЙ АТТРАКЦИОН
Хотите ощутить свежесть волн и почувствовать лет-
нее настроение посреди городской зимы? Море эмо-
ций вы получите, скатившись по настоящей горной 
реке. Почувствуете себя настоящим индейцем. 

СУ АТТРАКЦИОНЫ
Қыс ортасында толқын самалы мен жазғы көңіл-күйді 
сезінгіңіз келеді ме? Тау өзенімен сырғанап түсіп, сіз 
жарқын эмоцияларға кенелесіз де, өзіңізді нағыз үн-
дістей сезінесіз. 

ЗОЛОТАЯ ШАХТА
«Золотая шахта» – это детские американские гор-
ки, совмещенные с поиском сокровищ. Для храбрых 
золотоискателей поиск сокровищ совмещен с радо-
стью и весельем!

АЛТЫН ШАХТА
«Алтын шахта» – бұл қазына іздеумен ұштасты-
рылған американдық балалар төбешіктері. Қайсар 
алтын іздеушілер әрі қазынаны іздейді, әрі қуаныш 
пен шаттыққа бөленеді! 

КОМНАТА СТРАХА
Пройдите тест на смелость в нашем самом загадоч-
ном аттракционе. Не упустите возможность побы-
вать героем фильма ужасов. 

ҮРЕЙ БӨЛМЕСІ
Біздің ең жұмбаққа толы аттракционымызда батыл-
дық тестінен өтіңіз. Өзіңізді қорқынышты фильмнің 
кейіпкеріндей сезіну мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. 
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SKY BEACH CLUB — 
ҚЫСТЫҢ КҮНІ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС 

SKY BEACH CLUB — АТМОСФЕРА ЛЕТНЕГО 
ОТПУСКА В ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Представьте, что, возвращаясь с работы вечером или 
утром в выходной день, вы вдруг попадаете в сказоч-
ное время летних отпусков, солнца и моря, теплого 
песка и освежающих коктейлей. Ощущение лета ря-
дом. Оно находится в ТРЦ «Хан Шатыр» на 5 этаже. В 
нашем торгово-развлекательном центре расположен 
уникальный пляжный клуб Sky Beach Club. В любое 
время года атмосфера вечного лета и удивительный 
мир тепла и наслаждения погрузят вас в прекрасную 
страну отдыха.
Настоящие пальмы, мягкий горячий песок, глубоково-
дный бассейн, шезлонги, спортивная развлекательная 
площадка, веселье и радость, умиротворение и ком-
форт от отдыха в кругу семьи в самом центре столицы.
Приглашаем вас согреваться в морозные дни в наш 
пляжный клуб, который находится на 5 этаже. 
Sky Beach Club — это место, где царит вечное лето.

Елестетіңізші, кешқұрын жұмыстан келе жатып немесе 
демалыс күні таңертең сіз кенет жазғы демалысқа, күн 
мен теңіз, жылы құм мен сергітетін коктейлдер кезеңі-
не түсіп кеттіңіз. Жайдары жаз жаныңызда. Ол «Хан 
Шатыр» СОО-ның 5-қабатында орналасқан. Біздің са-
уда ойын-сауық орталығымызда  Sky Beach Club біре-
гей жағажай клубы бар. Жылдың кез келген мезгілінде 
мәңгі жаз атмосферасы мен таңғажайып жылулық пен 
ләззат әлемі сізді керемет демалыс мекеніне орнала-
стырады.
Шынайы пальмалар, жұмсақ ыстық құм, терең хауыз, 
шезлонгілер, ойын-сауық спорт алаңы, шаттық пен қу-
аныш, елордамыздың жүрегінде отбасыңызбен бірге 
өткізген демалыстан қанағат пен бейқамдық сезімге 
бөлену. 
Сіздерді аязды күндері 5-қабатта орналасқан жағажай 
клубымызға жылынуға шақырамыз. 
Sky Beach Club — мәңгі жаз мекені. 



32

«МИЛЛИОН ЖӘНЕ IPHONE» 
ҰТЫСЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 

7 декабря в прямом эфире Instagram на странице 
@khanshatyr состоялся второй онлайн-розыгрыш 
акции «Миллион и iPhone»! Мы узнали имена счаст-
ливых обладателей призов! 

7 желтоқсанда Instagram тікелей эфирінде 
@khanshatyr парақшасында «Миллион және iPhone» 
акциясының екінші онлайн ұтысы өтті! Біз бақыт-
ты жүлде иелерімен таныстық! 

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША «МИЛЛИОН И IPHONE»

Джексенбаев Баглан, купон №019886 получает 1 мил-
лион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»! Аяпбер-
ген Ержігіт, купон №019159 выигрывает iPhone 13 от 
SULPAK! От души поздравляем наших победителей! 
Мы побеседовали с ними сразу после получения при-
зов. 
Баглан: «Мы не ожидали, что выиграем. Купонов было 
очень много. В день распродаж мы покупали с супру-
гой одежду в ZARA, увидели промостойку и решили 
участвовать. Я очень ждал эфир, следил за розыгры-
шем и вот увидел, как называют мое имя! Эмоции 
переполняли. Теперь планирую приобрести бытовую 
технику для дома в новую квартиру. Всем желаю уда-
чи и спасибо организаторам!»

№019886 купон иесі Жексенбаев Бағлан «Хан Шатыр» 
СОО-да 1 миллион теңгеге сауда жасау мүмкіндігін 
ұтып алды! №019159 купон иесі Аяпберген Ержігіт 
SULPAK атынан iPhone 13 ұтып алды! Жеңімпаздары-
мызды шын жүректен құттықтаймыз! Жүлде алған 
жеңімпаздарымызбен пікірлескен едік. 
Бағлан: «Біз ұтамыз деп ойламадық. Купон көп болған. 
Бұрын да «Хан Шатыр» акцияларына қатысқанмын, 
бірақ ұтып көрмегенмін. Жаппай сатылым күні жұбай-
ым екеуміз ZARA-дан киім алғанбыз, содан соң, ку-
пон алатын жерді көріп, қатысып көрейік дедік.  Мен 
эфирді қатты күттім, ұтысты қарап отырдым, бір кезде 
атым аталғанын көрдім! Толқып кеттім. Енді жаңа пә-
терге тұрмыс техникасын алуды жоспарлап отырмын. 
Баршаңызға сәттілік тілеймін және ұйымдастырушы-
ларға алғыс айтамын!»
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Ержігіт: «Мы решили участвовать в акции недавно, 
я уговорил родителей прийти на промостойку. В тот 
день купили телевизор. Получилось десять купонов. 
Очень надеялся, что выиграем. Когда позвонил веду-
щий, я очень обрадовался! Сначала не поверил сво-
ему успеху, осознал, что выиграл, только тогда, когда 
получил приз. Спасибо организаторам!»
Каждый из вас может стать счастливым обладателем 
iPhone 13 или порадовать себя покупками в «Хан Ша-
тыр» на целый миллион тенге! 
Прогуливаясь и совершая покупки в магазинах «Хан 
Шатыр», вы можете стать участником акции «Милли-
он и iPhone». Достаточно лишь предоставить чеки с 
покупок на сумму 20 000 тенге за один день на про-
мостойке в атриуме и оформить купоны. Чем больше 
купонов, тем больше шансов! Лототрон обновляется 
каждый месяц. 

Ержігіт: «Біз акцияға қатысуды жақында шештік, мен 
ата-анамды купон алатын жерге баруға көндірдім. 
Сол күні теледидар сатып алғанбыз. Он купон алдық. 
Ұтуға қатты үміттендім. Жүргізуші телефон соққанда, 
қатты қуанып кеттім! Алғашында ұтқаныма сене ал-
мадым, жүлдемді алғанда ғана түсіндім. Ұйымдасты-
рушыларға рахмет!»
Сіздердің әрқайсыңыз iPhone 13 бақытты иесі бола 
аласыз немесе   өзіңізді «Хан Шатыр» СОО-да тұтас 
бір миллион теңгеге сауда жасау мүмкіндігімен қуан-
та аласыз! 
«Хан Шатыр» дүкендерін аралап жүріп, сіз «Миллион 
және iPhone» науқанының қатысушысы бола аласыз. 
Бір күнде 20 000 теңгеге сауда жасай отырып, тауар 
чектерін атриумдағы купон берілетін орында көр-
сетіп, купон толтырсаңыз жеткілікті. Купон неғұрлым 
көп болса, ұту мүмкіндігі соғұрлым артады! Лототрон 
ай сайын жаңартылады. 

Помимо розыгрыша основных призов, мы дарим 
подарки от наших партнеров! Каждый зритель пря-
мого эфира на странице Instagram @khanshatyr мо-
жет выиграть приз, независимо от участия в акции. 
Внимательно следите за розыгрышами и участвуйте 
в викторине. Мы уже разыграли подарки от брен-
дов «ЭПЛ. ДАЙМОНД», SWAROVSKI, REBECCA, NEW 
BALANCE, YVES ROCHER, LUCHI, CHAPLIN CINEMAS 
KHAN SHATYR, TUTTI FRUTTI и многие другие. 
Следующий розыгрыш пройдет 4 января в прямом 
эфире Instagram на официальной странице ТРЦ «Хан 
Шатыр» @khanshatyr. Желаем всем удачи!

Негізгі жүлделердің ұтысынан басқа, біз серікте-
стеріміз атынан да сыйлықтар тарту етеміз! Instagram 
тікелей эфирінде @khanshatyr парақшасындағы әр-
бір көрермен науқанға қатысып қатыспауына қа-
рамастан, жүлде ұтып ала алады.   Ұтыстарды мұқи-
ят бақылап, викторинаға қатысыңыздар. Біз бұдан 
бұрын да «ЭПЛ.ДАЙМОНД», SWAROVSKI, REBECCA, 
NEW BALANCE, YVES ROCHER, LUCHI, CHAPLIN 
CINEMAS KHAN SHATYR, TUTTI FRUTTI, COFFEEBOOM, 
BAGFORUS бренділері атынан сыйлықтар ойнаттық. 
Келесі ұтыс 4 қаңтарда Instagram тікелей эфирінде 
«Хан Шатыр» СОО-ның @khanshatyr ресми парақша-
сында ойнатылады.  Баршаңызға сәттілік тілейміз!
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«Хан Шатырға» аптасына бір рет келеміз. Киім дүкен-
дерінің бір жерде орналасуы ыңғайлы, керек затты іздеп 
қаланы шарлап жүрмейсің.  Бізге ZARA, MEXX заттары 
ұнайды. Балаға киімді «ДЕТСКИЙ МИР» дүкеннен ала-
мыз. Жүрек жалғап алу керек болғанда,  KFC, HARDEES-
ке тоқтаймыз. Бізге «Хан Шатырдың» іші ұнайды: әр-
дайым жылы және жайлы. 

ӘСЕТ және ӘЙГЕРІМ

Раз в неделю приходим в «Хан Шатыр». Удобно, что ма-
газины одежды находятся в одном месте и не нужно 
ездить по всему городу в поисках нужной вещи. Нам 
нравится ассортимент ZARA, MEXX. Ребенку покупаем 
одежду в «ДЕТСКОМ МИРЕ». Если нужно перекусить, 
останавливаемся в KFC, HARDEES. Нам очень нравится 
атмосфера в «Хан Шатыр»: всегда тепло и уютно.

Маған «Хан Шатыр» ұнайды. Ол айтарлықтай үлкен. 
Көбінесе мен мұнда достарыммен фильм қарауға 
немесе PULL&BEAR, STRADIVARIUS, MINISO дүкен-
дерден киім алуға келемін. Сауда жасап болған соң, 
STARBUCKS-қа барамыз. Сіңлілерім Fame City орта-
лығында ойнағанды жақсы көреді.

РЕНАТА

Мен «Хан Шатырға» жиі келемін, өйткені жақын тұра-
мын. Киім дүкендерінің таңдау кеңдігі қайран қалдыра-
ды.  Ешқашан BERSHKA, STRADIVARIUS дүкендерге кір-
мей өтпеймін.  Бір күні құрбыларыммен «Қорқынышты 
бөлмеге» кіргенбіз, әсері көпке дейін қалды. «Хан Ша-
тыр» – әркім өзіне лайықтысын табатын керемет жер! 

АДЕЛЯ

Я часто хожу в «Хан Шатыр», так как живу недалеко. 
Впечатляет огромный выбор магазинов одежды. Никог-
да не прохожу мимо BERSHKA, STRADIVARIUS. Однажды 
с подругами побывали в «Комнате страха», запомнили 
надолго. «Хан Шатыр» – отличное место, где каждый 
найдет что-то для себя!

Мне нравится «Хан Шатыр». Он достаточно большой. 
Чаще всего я хожу сюда с друзьями посмотреть фильм 
или купить одежду в PULL&BEAR, STRADIVARIUS, 
MINISO. После шопинга идём в STARBUCKS. Младшие 
сёстры любят играть в Fame City. 

«Хан Шатырға» достарыммен, отбасыммен келемін. 
Сүйікті дүкендерім – O′STIN, DEFACTO, LC WAIKIKI.  KFC 
мен «ИЗБУШКА» мейрамханаларын таңдаймын. Менің 
ойымша, адамдар мұнда келуді әдетке айналдыруы-
ның себебі, мұнда барлық керек нәрсені табуға болады. 

АҚБОТА

Хожу в «Хан Шатыр» с друзьями и семьей. Мои люби-
мые магазины – O′STIN,  DEFACTO, LC WAIKIKI. Из ресто-
ранов предпочитаю KFC и «ИЗБУШКУ». Я думаю, что 
люди привыкли ходить сюда, потому что здесь можно 
найти все необходимое.
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Сіздердің үздік суреттеріңіз 
Life Time журналының бет-
терінде!  Бізді  Instagram-да  
#khanshatyr хештегімен немесе 
Khan Shatyr Entertainment Center 
геолокациясымен белгілеңіздер.

Ваши лучшие фото на страни-
цах журнала Life Time! Отмечай-
те нас в Instagram под хештегом 
#khanshatyr или геолокацией Khan 
Shatyr Entertainment Center.
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@asilhanova__m

@_meruertahmetova

@madiyrbekbatirov

@aliyazhenisova

@evababy2908

@fatima030494
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@dianatyulepova

@dysha_01

@genghizgaipov

@princess_aisana_



Жиі сауда жасап, гаджеттерді бел-
сенді пайдаланушылар үшін та-
маша жаңалық. «PULL&BEAR»  
дүкенінде 1-қабатта қуаттандыру 
станциясы пайда болды. Шкафта 4 
ұяшық бар, есіктері сенімді кодтық 
құлыптармен жабдықталған. Сау-
даңызды бөлмей-ақ телефоныңыз-
ды қуаттай беріңіз! 

Отличная новость для тех, кто ча-
сто делает покупки и активно 
пользуется гаджетами. В магазине 
«PULL&BEAR» на 1 этаже появи-
лась станция для зарядки. В шкафу 
4 ячейки, дверцы оборудованы на-
дежными кодовыми замками. За-
ряжайте телефон, не отвлекаясь от 
шопинга!

«ÕАН ШАТЫРДАҒЫ» 
ҚЫЗЫҚТАР 

ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
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«Хан Шатыр» СОО-да GEOX аяқ киім 
және сыртқы киім дүкенінің ашылуы 
өтті. Бұл итальяндық бренд «ауа өт-
кізетін аяқ киім» ойлап табуымен 
танымал. Компания ауа өткізгіштік, 
ұзақ мерзімге жарамдылық және 
қолайсыз ауа-райынан қорғанысты 
қамтамасыз ететін инновациялық 
технологияларды әзірлейді. GEOX 
өнімі бүкіл отбасының қажеттілігін 
қанағаттандырады, өйткені онда 
ыңғайлылық пен заманауи стиль 
үйлесімділік тапқан. Дүкен 1-қабатта 
орналасқан.

В ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось от-
крытие магазина обуви и верхней 
одежды GEOX.  Итальянский бренд 
известен изобретением «обуви, ко-
торая дышит». Компания разраба-
тывает инновационные технологии, 
что обеспечивает воздухопроница-
емость, долговечность и защиту от 
непогоды. Продукция GEOX удов-
летворит потребности всей семьи, 
так как сочетает в себе комфорт и 
современный стиль. Магазин распо-
ложен на 1 этаже.

Желтоқсанда ALSER дүкенінде ора-
сан зор кеңейту өтті. Енді сіздер 
және сіздердің жақындарыңыз үшін 
таңдау көбейді! Мұнда сіз жақсы 
тоңазытқыш сатып ала аласыз, оқу 
мен жұмысқа арналған ноутбук 
таңдап алып, балаларыңызды трен-
дідегі ойын приставкасымен қуанта-
сыз. Жаңа заттар сіздерді 0-қабатта 
күтеді.

В декабре состоялось грандиозное 
расширение магазина ALSER. Теперь 
еще больше выбора для вас и ваших 
близких! Здесь вы сможете купить хо-
роший холодильник, не прогадаете с 
выбором ноутбука для учебы и рабо-
ты, обрадуете своих детей трендовой 
игровой приставкой. Новинки ждут 
вас на 0 этаже.

REBECCA итальяндық брендінің 
барлық әшекейлері құрамына 316L  
бірегей қорытпасы кіретінін білетін 
бе едіңіз? Тот баспайтын болат 
тапсырыспен Швейцарияда жасала-
ды. Материал гипоаллергенді, анти-
коррозиялы. Әдемі сыйлық не кешкі 
бейнеңізді толықтыратын ерекше 
әшекей іздедіңіз бе, маңызды емес, 
REBECCA-да сіз әрдайым лайықты 
аксессуарды табасыз. Дүкен «Хан 
Шатыр» СОО-ның 1-қабатында орна-
ласқан.

А вы знали, что в состав всех украше-
ний итальянского бренда REBECCA 
входит уникальный сплав 316L? Не-
ржавеющая сталь производится по 
заказу в Швейцарии.  Материал ги-
поаллергенный, антикоррозийный. 
Неважно, ищете ли вы идеальный 
подарок или необычное украшение, 
чтобы дополнить вечерний образ, 
в REBECCA вы всегда сможете най-
ти подходящий аксессуар. Магазин 
расположен на 1 этаже ТРЦ “Хан Ша-
тыр”.



ecco.ru

ECCO CHUNKY SNEAKER

2-қабат
2 этаж 

Әр 
қозғалыста 
сенімен 
бірге

С тобой
в каждом 
движении



Қысқы ауа-райынан ләззат алудың тамаша тәсілі – 
табиғаты көркем жердегі белсенді демалыс. Күшіңізді 
қалпына келтіру үшін таза тау ауасында серуен-
деуден артық ештеңенің қажеті жоқ. Нағыз қысқы 
ертегі елі деген атқа лайық ел – Швейцария. Осы 
елге аттанып, сіз өзіңізге бір жылға қуат беретін 
естеліктер сыйлайсыз. 
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ТУРИЗМ

Лучший способ насладиться зимней погодой – ак-
тивный отдых в живописном месте. Ничто так не 
восстанавливает силы, как прогулка на свежем гор-
ном воздухе. Настоящей зимней страной чудес по 
праву считается Швейцария. Отправившись туда, 
вы создадите воспоминания, которые подарят заряд 
бодрости на год вперед.

ДАВОС – БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Давос – Швейцарияның оңтүстік-шығысында орна-
ласқан Альпідегі ең биік таулы өлке, ол әлемнің түкпір 
түкпірінен қысқы белсенді демалыс ұнатушыларын өзі-
не тартады. 
Сноубординг болсын, шаңғы, коньки, тау велосипедін 
тебу, шанамен сырғанау, жаяу жүру туризмі болсын  – 
мұнда, Давоста, әрбір спорт сүюші өзіне лайықтысын 
табады. 
Шипажай шаңғы тебуге 5 аумақты ұсынады: Парсенн, 
Якобсхорн, Мадриса, Ринерхорн және Пиша. Жаңа үй-
реніп жүргендер үшін Мадриса тасжолдары ыңғайлы, 
орташа деңгейдегі атлеттер үшін – Парсенн, кәсіби 
шаңғы тебушілерге – Якобсхорн.
Давос – бұл тау шаңғысы шипажайы ғана емес, со-
нымен бірге сноубордистердің де сүйікті мекені. Якоб-
схорндағы Jatz Park саябағында олар өздерінің фри-
стайл бойынша шеберліктерін шыңдайды. 
Туристерді тобоганнинг (шанамен сырғанау) те қы-
зықтырады. Мадриса, Гочна, Шатцальп, Ринерхорн та-
уларының жолдарында балалармен сырғанап, қарлы 
көріністен ләззат алуға болады. 
Мұнымен қызық әлі біткен жоқ! Шипажай коньки тебу-
ге, хоккей және бавар кёрлингін ойнауға бірнеше мұз 
айдынын ұсынады. 

Давос – город на юго-востоке Швейцарии, cамый вы-
сокогорный регион в Альпах, который привлекает лю-
бителей активного зимнего отдыха со всего мира.
Будь то сноубординг, катание на лыжах, коньках, са-
нях или горных велосипедах, пеший туризм – здесь, 
в Давосе, каждый любитель спорта найдет занятие 
по душе. Курорт предлагает 5 зон катания на лыжах: 
Парсенн, Якобсхорн, Мадриса, Ринерхорн и Пиша. Для 
начинающих лыжников подойдут трассы Мадрисы, ат-
летов средней подготовки – Парсенн, профессионалов 
– Якобсхорн.
Давос – это не только горнолыжный курорт, но и из-
любленное место сноубордистов. В сноупарке JatzPark 
на Якобсхорне оттачивают свои навыки чемпионы по 
фристайлу.
Туристов привлекает и тобоганнинг (катание на санях). 
На трассах гор Мадриса, Гочна, Шатцальп, Ринерхорн 
можно прокатиться вместе с детьми и насладиться за-
снеженным пейзажем.
Но и это еще не всё! Курорт предлагает несколько кат-
ков, где можно покататься на коньках, сыграть в хоккей 
и баварский кёрлинг. 

ДАВОС – БЕЛСЕНДІ ДЕМАЛЫС 
ҮШІН ШЕКСІЗ МҮМКІНДІКТЕР

Горнолыжный 
спорт в Давосе

Источник фото: ресурсы Internet.
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«Davos World of Ice» мұз кешенінде мұз стадионы, жа-
санды мұзы бар ашық мұз айдыны және Еуропадағы ең 
алып табиғи мұз айдыны бар. Соңғысында жыл сайын 
хоккейден Шпенглер Кубогі турнирі өтеді. 
Ерекше ойын-сауық түрі – фэтбайкинг – ұмытылмас 
әсерлер мен мықты адреналин қуатын тарту етеді. Қа-
лың шиналары бар орасан үлкен тау велосипедімен 
қалыңдығы 30 см қарлы қиялардан оңай өтуге болады. 
Биік альпілік таулардың үстінен парапланмен ұшқан 
кездегі ғажап сезімді айтсайшы! 
У-шу мен тау бөктеріндегі қарбаласты жақтырмайтын-
дарға Пиша, Ринерхорн және Якобсхорнда асықпай се-
руен құруға болады. Арқан жолы не көтергішпен шыңға 
оңай көтеріліп, қарлы саяхатты бастап кетуге болады. 
Жол бағдары барлық жастағы туристерге, отбасыларға 
және иті бар адамдарға ыңғайлы. Серуендеу кезінде 
ағаш жақтаулары орнатылған арнайы фотоға түсетін 
орындарда естелікке бірегей фото жасауға болады.  

В Davos World of Ice есть ледовый стадион, открытый 
каток с искусственным льдом и самый огромный в Ев-
ропе естественный каток. В последнем ежегодно про-
водится хоккейный турнир Кубок Шпенглера.
Незабываемые ощущения и мощнейший заряд адре-
налина подарит необычное развлечение – фэтбайкинг. 
На огромных горных велосипедах с толстыми шинами 
можно легко преодолевать спуски со снегом толщиной 
в 30 см. А как же захватывает дух полет на параплане 
над панорамой высоких альпийских гор!
Те, кому не нравятся шум и суета оживленных скло-
нов, могут совершить неспешные прогулки на Пише, 
Ринерхорне и Якобсхорне. Воспользовавшись канат-
ной дорогой или подъемником, можно с комфортом 
подняться на вершину и начать свое снежное путе-
шествие. Маршруты подходят для туристов всех воз-
растов, семей и людей с собаками. Во время прогул-
ки можно также сделать уникальные фото на память 
в специальных фотопунктах с деревянными рамками.

Тобоганнинг в Давосе

Davos World of Ice

Фэтбайкинг в Давосе

Горнолыжный спорт в Давосе



Шипажайдың барлық спорттық ойын-сауық түрлерін 
көріп үлгеру үшін, қонақүйді мұқият таңдау қажет. 
Rixos Fluela Davos Парзенбан арқан жолынан небәрі 
бірнеше метр қашықтықта орналасқан және ол жерден 
көзтартарлық әдемі таулы көрініс ашылады. Сізді сәнді 
безендіріліген бөлмелері мен люкстары бар бес жұл-
дызды қонақ үйде ғажап демалыс күтуде. Мейрамха-
налар швейцар және халықаралық ас үйінің таңдаулы 
тағамдарын ұсынады. Сізге фитнес-зал және саунасы, 
джакузиі бар сауықтыру орталығы қызмет етеді. Бақ-
шадағы террасада демалуыңызға немесе бардағы су-
сындардың кең таңдауынан ләззат алуыңызға болады. 
Өзіңіз үшін Rixos Fluela Davos-тағы табиғат пен жарқын 
әсерлердің бірегей үйлесімділігін ашыңыз.

Чтобы успеть опробовать все спортивные развлечения 
курорта, нужно с вниманием подойти к выбору отеля. 
Rixos Fluela Davos находится в 100 метрах от канатной 
дороги Парзенбан и открывает вид на безумно краси-
вый горный пейзаж. Вас ждет изумительный отдых в 
пятизвездочном отеле с элегантно оформленными но-
мерами и люксами. В ресторанах подают изысканные 
блюда швейцарской и международной кухни. К вашим 
услугам также фитнес-зал, оздоровительный центр с 
сауной и джакузи. Вы можете отдохнуть на террасе в 
саду или насладиться широким выбором напитков в 
баре. Откройте для себя уникальное сочетание приро-
ды и ярких впечатлений в Rixos Fluela Davos. 
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