МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ

На обложке: модели Аяжан Шамшадин, Арина Пак,
Исмаил Танирбердиев, Назар-Али Нурбатыр
Модельное агентство Bella Fashion School
Фотограф: Лейла Кабди
Макияж и укладки: Марина Кононенко
На моделях представлен бренд LACOSTE
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Жаз — жарқырайтын кезең
Лето — время быть ярким
Жаздың басты үрдісі — нәзіктік
Главная тенденция лета — женственность
Тамыз: қандай жаңа заттарды сатып алған жөн
Август: какие новинки стоит купить
Жазғы косметика салатын сөмке үшін must have
Must have для летней косметички
Үйге арналған жаз мүңкіген хош иістер
Ароматы для дома с запахом лета

Ақылды асүй: үйге арналған пайдалы гаджеттер
Умная кухня: полезные гаджеты для дома

ШАРМ MOMENTS DISNEY,
PANDORA

Мектепке дайындық: «Хан Шатыр» СОО-ның сәнді топтамалары
Готовимся к школе: стильные новинки в ТРЦ «Хан Шатыр»
«Нұрлы Науқан» жеңімпаздары
Победители акции «Нұрлы Науқан»
Дубайға саяхат — ерекше және қызықты жерлерді ашу
Путешествие в Дубай — открываем необычные и интересные места
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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
KOTON

ЗОНТ,
«ДЕТСКИЙ МИР»

Тамыз — жаздың соңғы айы. Бұл — жаздан барынша
ләззат алып, демалатын мүмкіндік. Ең романтикалық
таңдарды атырып, күннің батуын тамашалау, күнге
қыздырылып, балмұздаққа тою, шомылып алу!
Біз тамыздағы санды «жаз — кішкентай өмір» деген
көңіл-күймен дайындадық. Ең ашық түсті, ерекше киімдерді киетін осы шақ. Бұл – барынша өзіңді көрсететін
уақыт, сондықтан сіздерге нәзік болу үшін жарқын бейнелер мен амалдардың идеяларын ұсындық. Жазғы демалыста ұмытуға болмайтын құралдар туралы айтып
бердік және де жайнап жүруіңіз үшін шашқа арналған
гаджеттерді іріктедік. Сізді пикникке баруға шабыттандырып, жазғы көңіл-күй сыйлаймыз, сондай-ақ, жаңа
оқу жылына мектеп киімін таңдауға көмектесеміз.
Шопингінің пайдасы, «Нұрлы Науқанның» жаңа жеңімпаздары және айдың қызықты жаңалықтары туралы
тамыздағы сан беттерінен оқыңыз.
Анна Русакова
OSTIN KIDS

Август — последний месяц лета. Это шанс вволю насытиться летом, отдохнуть. Встретить самые романтичные рассветы и проводить закаты, понежиться на солнце, наесться мороженого, накупаться!
Мы подготовили августовский номер с настроением,
что лето — это маленькая жизнь. Самое время носить
все неординарное. Это время максимального самовыражения, поэтому для вас идеи ярких образов и приемов,
как быть женственной. Рассказали о средствах, о которых нельзя забывать в летнем уходе, и подобрали
гаджеты для волос, чтобы вы выглядели на все сто.
Вдохновим вас на пикник и летнее настроение, а еще
поможем с выбором школьной одежды к новому учебному году.
О пользе шопинга, новых победителях акции «Нұрлы
Науқан» и об интересных новинках месяца читайте на
страницах августовского номера.
БРАСЛЕТ, SWAROVSKI

Анна Русакова
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ЖАЗ — ЖАРҚЫРАЙТЫН КЕЗЕҢ
ЛЕТО — ВРЕМЯ БЫТЬ ЯРКИМ
Жаз — жаның жаңа бір нәрселерді қалап тұратын, өзгерістер кезеңі. Стильді
өзгерту, ерекше асессуарлар таңдау,
жаңа шаш сәнін жасату. Гардеробыңызға жаңа реңктер, қанық түстер енгізіңіз. Егер бұған дейін базалық киім
кисеңіз, енді бейнеңізді аксессуарлармен немесе ерекше сөмкелермен толықтырыңыз. Әдемі күннен қорғайтын
көзілдірік таңдап алыңыз. Өкшесі ерекше аяқ киім алуға да болады. Эксперимент жасаудан тартынбаңыз!
LACOSTE

Летом — время перемен, когда хочется
пробовать что-то новое. Менять стиль,
выбирать необычные аксессуары, сделать новую прическу. Внедряйте в
гардероб новые оттенки, яркие цвета.
Если носили базовую одежду, разбавляйте образ аксессуарами или необычными сумками. Выберите интересные
солнцезащитные очки. Приобрести
можно и обувь с необычными каблуками. Смело экспериментируйте!
LACOSTE

DEFACTO

TOMMY HILFIGER

PULL&BEAR

ZARA

PULL&BEAR

ARMANI&EXCHANGE

LACOSTE

PULL&BEAR
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CHARLES&KEITH

PULL&BEAR

BERSHKA

DEFACTO

PULL&BEAR

LACOSTE

ZARA

ZARA

MOTIVI

CHARLES&KEITH
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ЖАЗДЫҢ БАСТЫ ҮРДІСІ —
НӘЗІКТІК
ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЛЕТА — ЖЕНСТВЕННОСТЬ
2021 жылы ыңғайлылық пен әмбебаптық сәнге айналған еді. Алайда нәзік және кербез болып қала беру
классикаға жататынын ұмытпаңыз. Біз әрдайым
нәзік болып көріну үшін гардеробыңызға нені енгізу
керектігі туралы идеяларды жинақтадық.
ZARA

2021 год провозгласил моду на комфорт и универсальность. Но не забывайте, что оставаться женственной и элегантной — это классика. Мы подобрали
идеи того, что внедрить в гардероб, чтобы выглядеть всегда женственно.

Бұйымның пішімі маңызды
рөл
атқарады.
Көлемді, oversize киімдер
бейнені еркекшора етіп
жібереді. Әйел бейнесін
айқын көрсететін белгілі
пішім үлгілері бар: аспабаулы немесе қаусырмалы көйлектер, А-сұлбалы
көйлектер, футляр көйлектер.
Важную роль играет крой
изделия.
Массивные,
oversize вещи делают образ маскулинным. Точно
подчеркнет женственные
изгибы
определенный
крой: платья на бретелях или на запахе, платья
А-силуэта, платье-футляр.

Киімдегі
шілтер,
желбезектер
сізге кербездік пен
сүйкімділік береді.
Нәзік болып көріну
үшін жібек, шифон,
атлас сияқты жеңіл
маталардан тігілген
киімді таңдау керек.
Желбезектер сіздің
бейнеңізді
жеңіл
және
жарасымды
етеді.
Кружево, воланы в одежде
придадут вам элегантности
и шарма. Чтобы выглядеть
женственной, лучше всего
выбирать вещи из воздушного материала: шелк, шифон, атлас. Воланы сделают
ваш образ воздушным и легким.

KOTON

Рукава-фонарики или буфы
— романтичный
тренд. Этот интересный элемент
украшает сегодня легкие летние
платья, топы и
рубашки. Такой
силуэт выглядит
очень женственно.

Әйел нәзіктігін ашатын аксессуарлардың бірі — сөмке. Ол көлемді болмауы
тиіс. Ең дұрысы, сәнді және
таңдаулы
модельдерді
таңдаған жөн. Соңғы жылдары геометриялық пішінді
сөмкелер сәнге айналды:
торба, тоут, хобо, багет.
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LICHI

Шам тәріздес
жеңдер немесе буф жеңдер бұл күнде
романтикалық
тренд. Осындай қызықты
элемент қазіргі кезде жазғы
көйлектер,
топтар және
жейделердің
сәнін келтіріп
жүр. Мұндай
сұлба өте нәзік
көрінеді.

CHARLES&KEITH

Нәзіктіктің міндетті белгісі — белдемшелер.
Ұзындығы миди, қаусырмалы
белдемшелер,
қиығы бар және бүріп
тігілген
белдемшелер,
А-сұлбалы белдемшелер.
Оларды сандалдар немесе кроссовкалармен үйлестіріп киюден тартынбаңыз.

STRADIVARIUS

LC WAIKIKI

Обязательный
атрибут
женственности — юбки.
Популярны модели длины миди на запахе, юбки
с разрезами и драпировкой, юбки А-силуэта. Не
бойтесь сочетать их с сандалиями или кроссовками.
PANDORA

Алуан түрлі сақиналар, алқалар,
сәнді
сырғалар
стиліңізді
түрлендіре
түседі.
Сырға бетіңізді
ажарландырып,
ерекше алқа кеуде тұсыңыздың
сәнін келтіреді,
білезік әдемі білегіңізге назар аудартса, сақиналар
қимылдарыңызға
ерекше сезімталдық дарытады.

Кинодива бейнесін еске
түсіріңізші: «Завтрак у
Тиффани»
фильміндегі
бас киімінде ленталары
желбіреген керім Одри Хепбернді. Шляпа киген бойжеткен құпия мен сырға
толы. Шляпалар, панамалар
— сіздің нәзіктігіңізді айқындай түсетін тағы бір аксессуар. Өзекті модельдер:
федора, клош, саманнан
жасалғандары.
Многочисленные кольца, подвески,
элегантные серьги разнообразят
ваш стиль. Серьги освежат лицо, необычный кулон украсит зону декольте, браслет привлечет внимание к
изящным запястьям, кольца придадут особую чувственность жестикуляции.

Один из самых женственных аксессуаров — сумка. Она не должна выглядеть массивно. Лучше
всего выбирать элегантные
и изысканные модели. В
последние годы актуальны
геометричные формы: торба, тоут, хобо, багет.

Аяқ киім нәзік көрінуі
үшін оның өкшелі
болғаны абзал. Қайық
басты туфлилер, босоножкалар,
сандалдардың шағын өкшесі
болса, аяғыңызды тартымды және жинақы
етіп көрсетеді.

Вспомните образ кинодивы: роскошную Одри Хепберн в фильме «Завтрак у
Тиффани» со струящимися
лентами на шляпке. Девушка в шляпе загадочна
и таинственна. Шляпы, панамки — еще один аксессуар, который подчеркнет
вашу женственность. Актуальные модели: федора,
клош, соломенные.

CHARLES&KEITH

Любая обувь может
выражать
вашу
женственность, главное то,
как вы ее носите.
Т у ф л и -л о д о ч к и ,
босоножки,
сандалии — каблук
сделает вашу ногу
изящной и аккуратной.
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БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

ШЛЯПА:
ЕҢ НӘЗІК ӘЙЕЛ ЗАТЫНЫҢ ТАРИХЫ
ШЛЯПА: ИСТОРИЯ САМОЙ ЖЕНСТВЕННОЙ ВЕЩИ
Осы жаз нағыз күннен саман шляпа астына тығылатын кезең болып тұр. Гардеробтағы осы заттың
тарихында көптеген өзгерістер болды, бүгінде біз
бұрындары шляпаға қарап, адамның қай тапқа жататынын анықтауға болғанын біле де бермейміз.

Этим летом самое время прятаться от солнца в
тени соломенной шляпы. История этого предмета
гардероба претерпела множество изменений, и сегодня мы даже не подозреваем, что раньше по шляпе
можно было определить, к какому сословию относится человек.

Шляпа шықпай тұрып, шақшиған күннен қорғану үшін
әйелдер басына орамал таққан. Алғашқы шляпалар
Ежелгі Мысырда пайда болды. Жолақ матадан кесілген үлкен қиықты басқа тағып жүру тек ақсүйектердің
еншісінде болған. Қалғандары өсімдік материалдан
жасалған париктерге риза болған. Гректер саяхаттау
кезінде немесе егістегі жұмыс кезінде бастарына орамал таққан. Бірақ әдемі сәнді бас киімдер мұнда да тек
ақсүйектердің белгісі болған.
Когда шляпа еще не появилась, чтобы укрыться от палящего солнца, женщины покрывали голову платками.
Первые шляпки возникли в Древнем Египте. Большой
пласт из полосатой ткани носить на голове было привилегией только знатных людей. Остальные довольствовались париками из растительных материалов.
Греки покрывали голову в путешествиях или во время
работы на полях. Но красивые декоративные головные
уборы тоже были атрибутом только знатного сословия.

ACCESSORIZE

ACCESSORIZE

ACCESSORIZE

ACCESSORIZE

Өзінің сәндік қызметін шляпа Орта ғасырда алды.
Оны ерлер де, әйелдер де кие бастады. Шляпаларды
терімен, ленталармен, асыл бұйымдармен сәндеген.
Шляпалар өз иелерінің кәсібін де білдіретін болған.
Мысалы, дәрігер берет кисе, ғалым кішкентай қара қалпақ киген. Сол заманның классикалық бас киім үлгісі
конус тәрізді биік генин болды.

Свою декоративную функцию шляпа получила в период Средневековья. Ее стали носить как мужчины, так
и женщины. Шляпы декорировали мехом, лентами и
драгоценностями. Головные уборы также определяли
вид деятельности обладателя. Врач, к примеру, носил
берет, ученый — маленькую черную шапочку. Классическим головным убором того времени стал генин —
высокий конусообразный убор.
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Қазіргі модельдерге ұқсайтын шляпа Француз революциясы кезінде пайда болды. Енді оны жасы
мен әлеуметтік жағдайына қарамастан, барлығы
киетін болды. Шляпа көрсетілуі тиіс асқан әдеміліктің маңызды құрамдас бөлігінің біріне айналды.
19 ғасырда шляпа өнерінде нағыз «Қайта өркендеу дәуірі» басталды. Шляпа сәні күнде өзгеретін
болды. Алғашында жиегі кең шляпалар, кейін жиегі
қысқалары сәнге айналды. Ұзақ уақыт бойы әйелдер иегі астынан байланатын жібек баулары бар
мантоньеркалар киді, олар беттің ажарын келтіріп
тұрады деп есептелген. Басқа жабысып тұратын чепец, әйелдердің кішкентай «биби» шляпасы, асыл
бұйымдар мен үкі тағылған сәлде, саман шляпа
сәнге айналды. Шляпалардың үлгілері әр жағдайға байланысты өзгеріп отырған. Шляпа кез келген
әйел бейнесінің ажырамас бөлігіне айналып, бикештің зайырлы этикет ережелерінен хабардар
екенін білдіретін. Кейбір модельдер шаштараз
бақылауымен жасалып, тіпті шашпен бірге өріліп,
дайындалатын. 20-ғасырдың басында гүлдер өнер
саласына, әсіресе киімге жаппай енді. Жиегіне гүл
сыятын кең жиекті шляпалар сәнге айналды.
BERSHKA

ALDO ACCESSORIES

STRADIVARIUS

ZARA

Шляпа, которая была похожа на современные модели,
появилась во время Французской революции. Теперь
ее носили все, независимо от возраста и социального
положения. Шляпа стала одной из важных составляющих великолепия, которое полагалось демонстрировать.
В 19 веке в шляпном искусстве наступила настоящая
«эпоха Возрождения». Мода на шляпу стала меняться каждый день. Сначала актуальными были шляпки с
большими полями, затем с маленькими. Долгое время
женщины носили мантоньерки — это шелковые завязки под подбородком, которые придавали миловидность и изящность лицу. Модными стали плотно прилегающий к голове чепец, крохотная женская шляпка
«биби», украшенный драгоценностями и пером тюрбан, соломенная шляпка. Фасоны шляп отличались для
разных случаев. Шляпка стала неотъемлемой частью
облика любой женщины и означала, что дама знает
правила светского этикета. Некоторые модели изготавливались под наблюдением парикмахера и даже вплетались в прическу. В начале 20 века цветы в искусстве
были повсюду и особенно в одежде. В моду вошли широкополые шляпы, которые могли уместить на своих
полях цветы.

LICHI

LICHI

LICHI

MANGO

Екі дүниежүзілік соғыстан соң, сәнге нәзіктік пен
биязылық қайта оралды. Жиегі қисық, жұмсақ
банттармен көркемделген шағын шляпалар сәнді
болды. Кейінірек нағыз төңкеріс орын алды: шағын
саман шляпалар, канотье шляпалар, федора, клош.
80-жылдары шляпаны сирек киетін: оны түтілген
шашқа кию қиын еді.
Бүгінгі таңда қалада саман шляпа киіп ешкімді
таңқалдыра алмайсың. Дизайнерлер курорттық
сәннен шабыт алған классикалық шешімдерден
ауытқып, әдеттен тыс үлгілерді киіп көруді ұсынады.

После двух мировых войн в моду вновь возвращается женственность и элегантность. В моде небольшие
шляпки с косыми полями, которые украшались, мягкими бантами. Позже наступил настоящий бум: соломенные шляпки, шляпки канотье, федора, клош. В 80-е
шляпки носили редко: ее трудно было надевать на начес.
Сегодня нет ничего удивительного в том, чтобы надеть
соломенную шляпу в городе. Дизайнеры рекомендуют
абстрагироваться от классических сочетаний, вдохновленных курортной модой, и попробовать более нестандартные решения.
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LIFE TIME ТАҢДАУЫ / ВЫБОР LIFE TIME

ТАМЫЗ: ҚАНДАЙ ЖАҢА ЗАТТАРДЫ САТЫП АЛҒАН ЖӨН
АВГУСТ: КАКИЕ НОВИНКИ СТОИТ КУПИТЬ
ТАЛАССО-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА COLLISTAR,
MON AMIE

ТУФЛИ, DEFACTO

ТУАЛЕТНАЯ
ВОДА
FLOWER BY
KENZO,
MON AMIE

MASSIMO DUTTI

ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
CLINIQUE, MON AMIE
LICHI

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
КРЕМ-КАПСУЛА POWER 10, IT’S SKIN

САНДАЛИИ, ALDO

Біздің әрбіріміз әрдайым заманға сай болғымыз келеді.
Алайда уақыт ағымынан қалыс қалмау үшін, шығып
жатқан жаңалықтарды жіберіп алмай, жаңа сәнді
бағыттарды түсініп отыру керек. Жазға табиғи материалдардан жасалған ашық реңктегі заттарды таңдаңыз.
Қазір оversize модельдері, тіке пішім өзекті болып тұр.
Нәзік модельдерді киіп көріңіз. Аяқ киімнен ашық түсті
ақ кроссовкалар, кедылар, мюлилер, сандалдар әдемі
көрінеді. Бұл маусымда панамалар мен шляпалар сәнге айналды.
Біз сіздер үшін қазірдің өзінде «Хан Шатыр» СОО-да
алуға болатын киім, аяқ киім және аксессуарлар топтамаларындағы жаңалықтарды жинастырдық. Осы айда
өзіңізді пайдалы тиімді шопингімен қуантыңыз!
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ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
POWER 10, IT’S SKIN

РУБАШКА, BERSHKA

ЧАСЫ TAG HEUER CBN2A5A.
FC6481, SWISS TIME

КЕПКА, TOMMY HILFIGER

MASSIMO DUTTI

ФУТБОЛКА, MASSIMO DUTTI
БРЮКИ, MASSIMO DUTTI

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА LIGHT BLUE
FOREVER DOLCE & GABBANA,
MON AMIE

МАСКА, UNDER ARMOUR

РЕМЕНЬ, LACOSTE
ЭССЕНЦИЯ DIOR HOMME DERMO
SYSTEM PORE CONTROL, MON AMIE

ПАРФЮМ PHANTOM PACO RABANNE,
BEAUTYMANIA

TIMBERLAND
СУМКА, TOMMY HILFIGER

РЮКЗАК, LACOSTE

Быть всегда на волне, быть всегда в тренде хочет каждый из нас. Но чтобы не отставать от течения времени,
нужно следить за новинками и понимать модные направления. На лето выбирайте светлые оттенки в натуральных материалах. Актуальны модели oversize, прямой крой. Попробуйте носить женственные модели.
Из обуви лучше всего смотрятся светлые белые кроссовки, кеды, мюли, сандалии. Актуальны в этом сезоне
панамы и шляпы.
Мы собрали для вас новинки в коллекциях одежды, обуви и аксессуаров, которые можно уже сейчас купить в
ТРЦ «Хан Шатыр». Порадуйте себя продуктивным шопингом в этом месяце!
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КРОССОВКИ, BERSHKA

ШӨП ҮСТІНДЕ ПИКНИК:
ФОТОСЕТКЕ ДАЙЫНДЫҚ
ПИКНИК НА ТРАВЕ: ГОТОВИМСЯ К ФОТОСЕТУ
Жазда өзіңізді достарыңызбен немесе отбасыңызбен пикник жасап қуантыңыз. Уақытты қалай өткізуді жоспарласаңыз да, көркем және көрікті атмосфера есте қаларлық фотосуреттер жасауға мүмкіндік береді.
Әдемі пикник ұйымдастыру үшін, біздің кеңестерімізге құлақ салыңыз.

DEFACTO

Радуйте себя летом посиделками с друзьями или с семьей на пикниках. Независимо от того, как вы собираетесь проводить время, эстетичная и красивая атмосфера позволит сделать очень запоминающиеся
фотографии. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы организовать
красивый пикник.

1

Саябақта немесе өзеннің жағасында шөбі жасыл және гүлдер
өсіп тұрған жерді тауып алыңыз. Көркем атмосфера — отбасылық альбом немесе әлеуметтік желілер үшін әдемі фотосуреттер жасауға себеп.
Найдите в парке или у реки уголок с зеленой травой и цветущими кустами или клумбами. Живописная атмосфера —
повод сделать красивые фотографии для семейного альбома
или социальных сетей.

MADAME COCO

2
EVIM

Пикниктің жалпы тақырыбы жайында алдын ала
ойланған жөн, мысалы,
түстер үйлесімділігі туралы. Стильді заттар арқылы
ұйымдастыруға болады:
белгілі бір текстиль, ыдыс.
Стоит заранее подумать
об общей тематике пикника, например, о цветовой гамме. Стиль организовать можно в деталях:
определенный текстиль,
посуда.

3

Жайлы ортаны құру үшін әдемі тігілген жамылғыш, кілемшелер алуға болады, майлықтар, көп жастық, гүл салынған ваза
қоюға болады. Егер пикник шөп үстінде болмайтын болса, жиналатын үстел мен орындықтарды дайындаған жөн.
Для создания уютной атмосферы можно взять красиво расшитый плед, коврики, разместить салфетки, подушки, поставить вазу с цветами. Если пикник не на траве, позаботьтесь о
раскладном столике и стульях.
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4

Ас мәзірінде не болатынын және сізге қандай ыдыс қажет
болатынын алдын ала ойластырып қойыңыз. Әдемі хрусталь
бокалдар алыңыз. Жеміс-жидектер кадрларды әдемі және
жарқын етеді.

KOTON

Заранее подумайте, что у вас будет в меню и какая посуда вам
может понадобиться. Берите красивые бокалы из хрусталя.
Ягоды, фрукты сделают кадры красивыми и яркими.

ZARA HOME

MASSIMO
DUTTI

5

ZARA HOME

Мына заттармен ерекше атмосфера жасауға болады: шамдар,
майшамдар, үрленген шарлар,
әртүрлі гирляндалар, үстел үсті
ойындары.
Особую атмосферу придадут декоративные детали: фонарики,
свечи, воздушные шары, разнообразные гирлянды, настольные
игры.

ZARA HOME

ACCESSORIZE

«СПОРТМАСТЕР»

6

Киім туралы да ұмытпаңыз. Табиғат аясындағы
фотосессия үшін табиғи материалдардан жасалған және жеңіл, үлбіреген маталардан тігілген
киім, тоқыма, шілтер жақсы үйлеседі.
Не забудьте и об одежде. Для фотосессии на пикнике отлично смотреться в вашем образе будет
натуральный материал изделий, легкие воздушные ткани, плетение, кружево.
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ШАШ СӘНДЕУ КЕЗЕҢІ:
ШАШҚА АРНАЛҒАН ГАДЖЕТТЕР
ПОРА УКЛАДОК: АРСЕНАЛ ГАДЖЕТОВ ДЛЯ ВОЛОС
Күн жылы кезде бәріміз күнде стильді киім кигіміз, аксессуарларды үйлестіріп тағып, ерекше макияж жасағымыз немесе шашымызды сәндегіміз келеді. Біз үй
жағдайында күтім жасау үшін шашқа арналған сегіз
қолайлы құралды таңдадық.

В теплое время года нам всегда хочется носить все
самое стильное, подбирать аксессуары, делать необычный макияж или попробовать укладки. Мы выбрали восемь практичных приборов для волос, которые
можно купить для ухода за собой в домашних условиях.

BABYLISS W2447E ЭЛЕКТР ҚЫСҚАШЫ, SULPAK
Бұл ерекше ірі қысқаш — ұқыпты жағажай толқындарын жасау үшін үздік аспап. Қолданылуы да қарапайым: бұрымыңызды бірнеше секунд қыссаңыз жеткілікті. Ұзын шаштарда — голливуд шаш сәні, қысқа
шашта — әлсіз толқындар.

D710 ФЕНІ, BORK
Феннің ыңғайлылығы шаш
кептіруге де, сәндеу үшін де
бір ғана әмбебап саптамасының болуымен байланысты. Сізге аксессуарларды
қолмен ауыстырудың қажеті жоқ, түймені бассаңыз
жеткілікті. Сондай-ақ, феннің шаш үлгісін қатыруға
арналған суық ауамен үрлеу қызметі де бар.

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ BABYLISS W2447E, SULPAK
Эта необычная крупная плойка — лучший инструмент
для создания аккуратных пляжных волн. Проста в использовании: достаточно зажать прядь на несколько
секунд. На длинных волосах — голливудская укладка,
на коротких — мягкие волны.
DYSON HD01 SUPERSONIC ФЕНІ, SULPAK
Таңғы жиналуыңызды жеңілдететін
аңызға айналған фен. Жиынтықта үш
саптама бар. Диффузор бұрымдар айналасындағы ауаны теңдей әлсіретеді
де, әр бұрымды жеке бөлуге мүмкіндік
береді. Шоғырлағыш саптамасы сәндеу кезеңін бекітеді, бағытталған ағын
тудырушы саптама шашты ұқыпты
кептіреді.

ФЕН D710, BORK
Фен удобен тем, что имеет одну универсальную насадку для сушки и укладки волос. Вам не нужно менять аксессуары вручную, достаточно нажатия одной кнопки.
Фен имеет также функцию холодного обдува, чтобы
зафиксировать укладку.
PHILIPS STYLE CARE PRESTIGE БҰЙРАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ҚЫСҚАШЫ, ALSER
Енді сіз үлкен бұрымдарды ала отырып, шаш сәндеу
уақытын екі есе қысқарта, шашыңызды оңай бұйралай аласыз. Түймені бір рет қана басу арқылы қысқаш
шашты тартып алады да, қыздырып, бірнеше секундтан
соң жібереді.

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ PHILIPS STYLE CARE PRESTIGE,
ALSER
Теперь вы легко можете создать локоны, захватывая
более широкие пряди, сокращая время укладки в два
раза. Всего одним нажатием кнопки щипцы затягиваФЕН DYSON HD01 SUPERSONIC, SULPAK ют волосы, нагревают и отпускают через несколько сеЛегендарный фен, который облегчит кунд.
утренние сборы. В комплекте три насадки. Диффузор равномерно рассеивает воздух вокруг локонов, позволяя
выделить каждую прядь. Насадка-концентратор фиксирует этап укладки,
насадка для создания направленного
потока бережно высушивает волосы. 20

ARG СТАЙЛЕР-ГОФРЕСІ, SULPAK
Гофре бүгінде сәннен қалды деп ойламаңыз. Мұндай
стайлермен ұзақ уақыт тұратындай етіп, шаш түбін көтеруге. Аспаптың арнайы екі бөлігі ұқыпты ирек пішінді гофре толқындар жасайды. Турмалин жабындысы
шаштың құртылуына жол бермейді.
PHILIPS BHS ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШІ, ALSER
Өте жеңіл және қолданылуы қарапайым түзеткіш сізге
жылдар бойы қызмет етеді. Кератин жабындысы бар
керамикалық тілімдері шашта оңай сырғиды да, шаш
сәндеу ісін жеңілдетіп, тездетеді. Онымен тек шашты
түзетіп қана қоймай, қаласаңыз, бұйралауға да болады.
СТАЙЛЕР-ГОФРЕ ARG, SULPAK
Не думайте, что гофре уже неактуально. С таким стайлером можно создавать объем у корней, который
долго держится. Специальные полотна позволяют
создавать аккуратные зигзагообразные волны-гофре.
Турмалиновое покрытие не дает волосам испортиться.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС PHILIPS BHS, ALSER
Очень легкий и простой в применении выпрямитель
прослужит вам не один год. Керамические пластины
с кератиновым покрытием легко скользят по волосам,
облегчая и ускоряя процесс укладки. С ним можно не
только выпрямлять волосы, но и при желании накручивать пряди.
PHILIPS HP-8657
ФЕН-ЩЕТКАСЫ, SULPAK
Ал егер де сіз бір аспап ішінде бірнеше гаджеттің болғанын қаласаңыз, осы
фен-щеткаға көңіл аударғаныңыз жөн.
Жиынтықта алуан түрлі бейнелерді
жасауға мүмкіндік беретін бес саптама
бар — табиғи болып көрінетін тік шаш,
бұйра шаш және көтерілген шаш түбі.
ФЕН-ЩЕТКА PHILIPS HP-8657, SULPAK
А если вы хотите иметь несколько
гаджетов в одном устройстве, стоит посмотреть на эту фен-щетку. В
комплекте пять насадок, которые позволяют создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие
естественный вид, локоны и объем у
корней.

ARG СТАЙЛЕР-ГОФРЕСІ, SULPAK
Гофре бүгінде сәннен қалды деп ойламаңыз. Мұндай
стайлермен ұзақ уақыт тұратындай етіп, шаш түбін көтеруге. Аспаптың арнайы екі бөлігі ұқыпты ирек пішінді гофре толқындар жасайды. Турмалин жабындысы
шаштың құртылуына жол бермейді.
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС ROWENTA CF 3345, SULPAK
Это одна из лучших конусных плоек. Щипцы уникальной конической формы позволяют создавать натуральные крупные кудри. Благодаря керамическому покрытию с
турмалином ваши локоны приобретут естественный блеск и упругость.
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ЖАЗҒЫ КОСМЕТИКА САЛАТЫН СӨМКЕ
ҮШІН MUST HAVE
MUST HAVE ДЛЯ ЛЕТНЕЙ КОСМЕТИЧКИ
Косметика салатын сөмкенің іші жылдың суық мезгіліндегіге қарағанда едәуір өзгеше болады. Макияж
керемет көрініп, теріңіз нұрланып тұруы үшін қандай құралдар қосу керектігі туралы оқыңыз.
ТЕРМАЛДЫ СУ НЕМЕСЕ МИСТ
Термалды су бетке себу арқылы
ыстық күн астында теріні ылғалдандыруға көмектеседі. Оны таза
бетке де, тоналды негіз жағылған
бетке де қолдануға болады.
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ИЛИ МИСТ
Термальная вода позволяет увлажнять кожу под жарким солнцем, если распылять ее на лицо. Ее
можно использовать и на чистую
кожу, и на тональную основу.

Содержимое летней косметички существенно отличается от наполнения в холодное время года. Читайте, какие средства стоит добавить, чтобы макияж
выглядел на отлично, а кожа сияла здоровьем.
ТАЗАРТАТЫН СУСАБЫН
Жазда бас терісін арнайы сусабындармен тазартқан абзал.
Құрамындағы майлардың арқасында қатты сульфатсыз сусабындар шашты нәзік тазартып,
терінің табиғи теңгерімін сақтайды.
ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ,
L’OCCITANE

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
Летом важно очищать кожу головы специальными
шампунями. Твердые безсульфатные шампуни деликатно очищают волосы и поддерживают естественный
баланс кожи благодаря маслам в составе.
БРОНЗЕР
Жазға арналған жақсы бронзер түріңізді жаңа
ғана демалыстан оралғандай етіп көрсететіндей
бетті сергітуі қажет.
БРОНЗЕР
Хороший бронзер на лето должен придавать
лицу отдохнувший вид, создавая ощущение,
будто вы только вернулись из отпуска.

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА AVENE,
АПТЕКА «ЦВЕТНАЯ»
БРОНЗИРУЮЩАЯ ПУДРА
GUERLAIN, MON AMIE
СС-КРЕМ ESTÉE LAUDER SPF10,
BEAUTYMANIA

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ DIOR
SPF30, BEAUTYMANIA

BB НЕМЕСЕ CC-КРЕМ
Қалың тоналды негіздерді
суық мезгілге қалдырған
жөн. Bb немесе cc-кремдердің көмегімен жеңіл
түс түзетуге көшіңіз.
BB ИЛИ CC-КРЕМ
Плотные тональные основы лучше оставить на
холодное время. Переходите на невесомую цветокоррекцию с помощью
bb или cc-кремов.

SPF-КРЕМ
Жазғы косметика салатын
сөмкедегі ең маңызды
құрал — күннен қорғайтын SPF 30 немесе SPF
50 жоғары факторы бар
ылғалдандырушы крем.
КРЕМ С SPF
Самое важное средство в
летней косметичке — это
увлажняющий крем с высоким солнцезащитным
фактором SPF 30 или SPF
50.
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‡ЙГЕ АРНАЛҒАН ЖАЗ М‡ҢКІГЕН ХОШ ИІСТЕР

АРОМАТЫ ДЛЯ ДОМА С ЗАПАХОМ ЛЕТА
Өз үйіңді түрлі бұйымдар, заттар, хош иістер
арқылы жайлылық пен жайшылық ордасына айналдыруға болады. Біз сіздер үшін жазғы көңіл-күй
тудырып, үйіңізді қуаттандыратын хош иістерді
таңдадық.

Свой дом силой интерьера, деталей, ароматов можно превратить в островок уюта и спокойствия.
Мы подобрали для вас ароматы, которые создадут
летнее настроение и наполнят дом энергией.

«СВЕЖЕСТЬ» ХОШ ИІСІ,
L’OCCITANE
Оны иіскегенде, еркіндік иісін сезесіз. Құдды
сіз теңіз жағалауында
серуендеп жүргендей,
мұхиттан самал жел
ескендей. Үйіңізде
сергітетін атмосфера
орнатыңыз.

МИМОЗАЛЫ ХОШ ИІС,
MADAME COCO
Бұл хош иіс өмірлік қуат
беріп, сізді күнделікті күйбелеңнен арылтады.

АРОМАТ «СВЕЖЕСТЬ»,
L’OCCITANE
Вдыхая его, ощутите
запах свободы. Такой,
как будто вы прогуливаетесь по побережью
моря, когда свежий
ветер поднимается
с океана. Создайте
бодрящую домашнюю
атмосферу.
«ЭНЕРГИЯ ПРОВАНСА»
ХОШ ИІСІ, L’OCCITANE
Салаубас, райхан, сауырағаш және эвкалипт
эфир майларының иісі
талғампаз әрі еліктірер
жұмсақтықты білдіреді
және көңіл-күй мен шаттық әкеледі.
АРОМАТ «ЭНЕРГИЯ ПРОВАНСА»,
L’OCCITANE
Запах эфирных
масел бессмертника, базилика,
кипариса и эвкалипта выражают
изысканную, чарующую мягкость и
приносят настроение и радость.

АРОМАТ С МИМОЗОЙ,
MADAME COCO
Этот аромат принесет жизненную энергию и избавит
вас от ежедневного стресса.
FLOWERDOSE ХОШ ИІСТІ МАЙШАМЫ,
ZARA HOME
Хош иіс флердоранж және нероль көркем гүлдерінің гипнозды сезімталдылығын сіңірген.
АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА FLOWERDOSE,
ZARA HOME
Аромат пронизан гипнотической чувственностью
роскошных цветов флёрдоранжа и нероли.

AQUA BERGAMOTA ХОШ ИІСТІ
МАЙШАМЫ, ZARA HOME
Бергамоттың балғын, сергітер хош иісі
сізді Жерорта теңізі атмосферасына
бөлесе, қызғылт грейпфрут сарыны сіздің
күшіңізді оятады.

24

АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
AQUA BERGAMOTA, ZARA
HOME
Свежий, бодрящий аромат
бергамота перенесет вас в
атмосферу Средиземноморья, а ноты розового грейпфрута пробудят ваши силы.

АҚЫЛДЫ АСҮЙ:
ҮЙГЕ АРНАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ГАДЖЕТТЕР
УМНАЯ КУХНЯ: ПОЛЕЗНЫЕ ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ДОМА

КОФЕМАШИНА-ЭСПРЕССО
SMEG
ECF-01RDEU,
SULPAK

Асүйдегі көп іс-әрекеттерді
біз күнделікті жасаймыз.
Кейбір тұрмыс құралдары
өміріңізді ыңғайлы әрі тіптен
оңай етпек. Біздің топтамамызда сіздің асүйдегі шаруаларыңызды тапсыруға болатын
гаджеттер бар.

СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ SCARLET, SULPAK

МУЛЬТИПЕКАРЬ REDMOND RMB-611, SULPAK

МОРОЖЕНИЦА
E801, BORK

ПОГРУЖНОЙ
БЛЕНДЕР
BRAUN
HB701-MQ7087X,
ALSER

ЧАЙНИК SMEG KLF03RDEU, SULPAK
ЙОГУРТНИЦА MOULINEX YG230131, SULPAK
ГРИЛЬ G802, BORK

Многие действия на кухне мы осуществляем ежедневно. Некоторые бытовые приборы могут сделать вашу жизнь комфортней и проще. В нашей
подборке гаджеты, которым можно делегировать
свои домашние заботы на кухне.
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SKY BEACH CLUB — БІРЕГЕЙ КУРОРТТАҒЫ
ҚАЙТАЛАНБАС ДЕМАЛЫС
SKY BEACH CLUB — НЕПОВТОРИМЫЙ ОТДЫХ
НА УНИКАЛЬНОМ КУРОРТЕ
Sky Beach Club-пен бірге өзіңнің жазғы демалысың
үшін алаңдамауға болады. Самал жел, ыстық құм,
салқын су, сарқырамалар — мұның бәрі жаныңда, өйткені жағажай клубында жаз ешқашан бітпейді.
Со Sky Beach Club можно не переживать за свой летний отпуск. Легкий бриз, горячий песок, прохладная
вода, водопады — все это рядом, ведь лето никогда
не покидает пляжный клуб.
Sky Beach Club бірегейлігі неде десеңіз, бұл:
Уникальность Sky Beach Club в том, что это:

1
2

Қаладан шықпай-ақ, курортқа тез жету тамаша мүмкіндігі. Жағажайда бар болғаны бірнеше сағат демалып, сіз күшіңізді қалпына келтіресіз де шетелдің теңіз курортында болғандай, позитивке кенелесіз.
Прекрасная возможность быстро перенестись на курорт, не выезжая за пределы города. Всего за несколько часов отдыха на пляже вы восстановите силы и зарядитесь позитивом, как будто побывали на
морском курорте за границей.
Қайталанбас демалыс. Тропикалық өсімдіктер, пальмалар сізді экзотикалық елдің сұлулығына бөлейді, ал жұмсақ ыстық құм, шезлонгілер сізді жағалаудағы қалашық атмосферасына әкетеді. Хауыздағы
салқын теңіз суы мен ыстық босаңсытатын моншалар — Sky Beach Club-пен сіз қаланың күнделікті
күйбеңінен бой сергітесіз.
Неповторимый отдых. Тропические растения, пальмы погрузят вас в великолепие экзотической страны, а мягкий горячий песок, шезлонги перенесут вас в атмосферу прибрежного городка. Прохладная
морская вода в бассейнах и горячие расслабляющие сауны — со Sky Beach Club вы отвлечетесь от
суеты городских будней.
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3
4

Туған күн иелері үшін тамаша ұсыныстар. Егер сіз керемет уақыт өткізуді жоспарлаған болсаңыз, балалар туған күнін тойлауға арналған біздің арнайы ұсыныстарымызды пайдаланыңыз: көңілді байқаулар,
анимациялық бағдарлама, мерекелік ас мәзірі, ерекше торт.
Замечательные предложения для именинников. Если вы планируете прекрасно провести время, то
воспользуйтесь нашими спецпредложениями для празднования детских дней рождения: веселые
конкурсы, анимационная программа, праздничное меню, необычный торт.
Тұрақты қонақтарымыз үшін бірегей ұсыныстар. Жағажай демалысын жақсы көретіндер үшін Sky Beach
Club-та тиімді ұсыныстармен 3, 6, және 12 айлық мерзімге клуб карталары қарастырылған.
Уникальные предложения для постоянных гостей. Для любителей пляжного отдыха в Sky Beach Club
предусмотрены клубные карты сроком на 3, 6 и 12 месяцев по выгодным предложениям.

Қаладағы ең ерекше клуб — Sky Beach
Club-та тамаша эмоцияларға кенеліңіз!
Ощутите весь спектр эмоций в самом
необычном клубе города Sky Beach Club!
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Кез келген адам шопингінің жанға дауа екенін біледі.
Одан соң сіз өзіңізді бақыттырақ, жақсырақ сезінесіз.
Ал біз сізге мұның себебін айтпақпыз.
1. Шопинг жағымды эмоциялар береді. Егер сіз күйзелісте болсаңыз немесе жай ғана көңіл-күйіңіз
түссе, дүкен аралап, көңіліңізді аулайсыз. Зерттеулер көрсеткендей, шопингінің емдік қасиетін сезіну
үшін, бұйымдарды Интернет-дүкендерден емес, дүкендерді аралап, заттарды өз қолымен ұстап көріп
алған жөн.
2. Шопинг барлық нәрседен хабардар болуға көмектеседі. Сәнге сай болуға тырысу, белгілі бір стильде
киіну — өз бірегейлігін көрсету амалдарының бірі.
3. Шопинг — бұл кездесіп, серуен құру мүмкіндігі. Көбінесе достар немесе отбасы мүшелері бірге
уақыт өткізу үшін дүкендерге бірге барады.
4. Шопинг — бұл ләззат алу. Ұнатқан затты іздеу, оны
алу кезінде біздің миымызда қуаныш пен ләззат
гормоны — дофамин бөлінеді. Бұл біздің иммундық
жүйемізге жақсы ықпал етеді.
5. Шопинг — өзіңе деген сенімділік. Сәтті сауда
жасай отырып, сіз өз көңіл-күйіңізді көтересіз де,
өзіңіздің үздік нұсқаңызға айналасыз.
Сізді «Хан Шатыр» СОО-ға қуат алуға және жақындарыңызбен кездесуге шақырамыз.

Любой человек знает, что шопинг — лучшее лекарство. После него вы чувствуете себя счастливее и
лучше. А почему, мы расскажем вам в нашем обзоре.
1. Шопинг дарит положительные эмоции. Если вы в
состоянии стресса или в плохом настроении, поход
по магазинам отвлечет вас. Как доказывают ученые,
терапевтический эффект от шопинга достигается,
если вы гуляете по магазинам и трогаете вещи руками, а не приобретаете изделия в Интернет-магазине.
2. Шопинг помогает быть в курсе всего. Стремление
не отстать от моды, одеваться в определенном стиле
— один из способов выразить свою уникальность.
3. Шопинг — это возможность встретиться и прогуляться. Нередко друзья или члены семьи ходят по
магазинам вместе, чтобы хорошо провести время.
4. Шопинг — это удовольствие. Поиск, приобретение желанной вещи вырабатывают в нашем мозге
дофамин — гормон радости и удовольствия. Это
положительно влияет на нашу иммунную систему.
5. Шопинг — это уверенность в себе. Совершая
удачные покупки, вы поднимаете себе настроение и
становитесь лучшей версией себя.
Приглашаем вас заряжаться энергией и встречаться
с близкими в ТРЦ «Хан Шатыр».
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«ХАН ШАТЫР» СОО-НЫҢ СӘНДІ ТОПТАМАЛАРЫ
ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ: СТИЛЬНЫЕ НОВИНКИ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Тамызда барлық ата-ананы мазалайтын басты
сұрақтардың бірі: баланы мектепке дайындау. Мектеп формасы, дене тәрбиесі сабағына киетін киім,
кеңсе заттары, аксессуарлар — жаңа оқу жылына
сақадай сай болу үшін көп нәрсені таңдап алу қажет.
Біз «Хан Шатыр» СОО-дағы әртүрлі дүкендерден жаңа
тауарлар мен дайын нұсқаларды жинастырдық.
«ДЕТСКИЙ МИР»

Один из главных вопросов всех родителей в августе:
подготовка ребенка к школе. Школьная форма, одежда для занятий физкультурой, канцелярия, аксессуары — много всего нужно выбрать, чтобы встретить новый учебный год во всеоружии. Мы собрали
новинки и готовые варианты из разных магазинов
ТРЦ «Хан Шатыр».

«ДЕТСКИЙ МИР»

ZARA KIDS

MOLESKINE

«ДЕТСКИЙ МИР»

ADIDAS KIDS

«ДЕТСКИЙ
МИР»
«ДЕТСКИЙ МИР»

ZARA KIDS

«ДЕТСКИЙ МИР»
ADIDAS KIDS

MARWIN
«ДЕТСКИЙ МИР»
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ADIDAS KIDS

ADIDAS KIDS

OSTIN KIDS

OSTIN KIDS

ADIDAS KIDS

OSTIN KIDS

OSTIN KIDS

OSTIN KIDS

OSTIN KIDS

ADIDAS KIDS

Подготовиться к школе вы можете в магазинах ADIDAS KIDS,
LACOSTE KIDS, ZARA KIDS, INTERTOP, TIMBERLAND, ECCO, MOLESKINE,
LC WAIKIKI KIDS, OSTIN KIDS, «Детский мир», MONSOON, ORCHESTRA,
NAME IT, MARWIN, DK, ACCESSORIZE, «СПОРТМАСТЕР», FLO, DEFACTO,
KOTON, TIFLANI.
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Х А Н БА Л А М Е Н ХА Н Ш А Й Ы М —
Ш А Л ҒА Й П Л А Н Е ТА Д А Н К Е Л Г Е Н ҚО Н А Қ ТА Р
ХАНБАЛА И ХАНШАЙЫМ — ГОСТИ С ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЫ
Біздің қаһармандарымыз Ханбала мен Ханшайым —
шалғай планетадан келген ерекше қонақтар. Біз олардың «Хан Шатырымызға» қалай келгені туралы айтып
бермекпіз.
Бір кездері олар ғарышта саяхаттап жүріп, әдемі әрі
жарқыраған Жерді көріп қалады. Олар мұнда кімдер
тұратынын білгісі келді. Жерге түскен Ханбала мен Ханшайым тамаша ғажап табиғатқа қарап тамсанды: алып
таулар, көгілдір сулы көлдер, ерекше шатқалдар мен
үңгірлер. Оларды жануарлар мен өсімдіктердің алуан
түрлілігі таңқалдырды. Және олар адамдардың мейірімділігіне қайран қалды! Оларды құшақ жая қарсы
алғандықтан, Ханбала мен Ханшайым осында бір жола
қалуға бел буды.
Өз үйлері ретінде олар «Хан Шатырды» таңдады, өйткені біздің сауда-ойын-сауық орталығымыздың пішіні
ерекше болғандықтан, оларға кең, жарық және жасылы
жайқалған өз туған үйлерін еске салады. Ендігі олардың
миссиясы — балаларға қуаныш сыйлау, сондай-ақ сауда орталығын бақытты күлкіге толтыру.
Ханбала мен Ханшайым планеталар арасында жүре
алады, олардың терісі көгілдір түсті, көздері жасыл,
құлақтары көбелектердің мұртына ұқсайды. Олардың
мекендейтін жері — Fame City ойын орталығы. Олар
«Хан Шатырда» серуендегенді жақсы көреді және мүлдем жабырқауды білмейді!
Сіздерді біздің қаһармандарымызбен танысуға және
Fame City балалық елін тамашалауға шақырамыз!

Наши герои Ханбала и Ханшайым — необычные гости
с далекой планеты. Мы хотим рассказать вам, как они
появились в нашем «Хан Шатыр».
Когда-то они путешествовали в космосе и увидели
красивую и яркую Землю. Им стало любопытно, кто
же здесь живет. Оказавшись на Земле, Ханбала и Ханшайым были впечатлены удивительной красотой природы: великолепными горами, голубыми водами озер,
необычными ущельями и пещерами. Их поразило многообразие животных, растений. А еще они изумились
доброте людских сердец. Как же красиво и интересно
жить на Земле! Их так тепло встретили, что Ханбала и
Ханшайым решили остаться навсегда.
Своим домом они выбрали «Хан Шатыр», потому что
наш торгово-развлекательный центр своей необычной
формой напоминает им родной дом, где очень светло,
просторно и зелено. Теперь их миссия — дарить радость детям, а еще наполнять торговый центр счастливыми улыбками.
Ханбала и Ханшайым могут перемещаться между планетами, у них голубой цвет кожи, зеленые глаза, ушки
похожи на усики бабочек. Место их обитания — игровой центр Fame City. Они обожают гулять по «Хан Шатыр» и совершенно не умеют грустить!
Мы приглашаем в гости познакомиться с нашими героями и посетить страну детства Fame City!
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« Н Ұ РЛ Ы Н АУ Қ А Н »
А К Ц И Я С Ы Н Ы Ң Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы
ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «НҰРЛЫ НАУҚАН»
25 сәуірден бастап 28 қыркүйекке дейін біздің сауда-ойын-сауық орталығымызда «Нұрлы Науқан» акциясы
өтуде. Мұнда сіз супер жүлделер ұтып ала аласыз. Ай
сайын біз Түркия, Мысыр, БАӘ-дегі Rixos желісінің үздік
әлемдік қонақ үйлерінде және Қазақстандағы қонақ үйлерде тұруды ойнатамыз! 20 шілдеде «Нұрлы Науқан»
супер науқанының үшінші ұтысы өтті! Біз Rixos қонақ
үйлерінде тұру сертификаттарына ие болған бақытты жандардың аттарын білдік.

С 25 апреля по 28 сентября в нашем торгово-развлекательном центре проходит акция «Нұрлы Науқан»,
в которой вы можете выиграть суперпризы. Каждый
месяц мы разыгрываем проживание в лучших мировых отелях сети Rixos в Турции, Египте, ОАЭ и отелях Казахстана! 20 июля прошел третий розыгрыш
суперакции «Нұрлы Науқан»! Мы узнали имена счастливых обладателей сертификатов на проживание в
отелях Rixos.

Абихияев Бинұр, №12673 купон, Rixos Water World Aktau қо- Абихияев Бинур, купон №12673, выиграл проживание
нақ үйінде тұруды ұтып алды: «Біз отбасымызбен Құрбан в отеле Rixos Water World Aktau: «Мы праздновали с
айт мерекесін атап өтіп жатқанбыз. Сол сәтте жүргізушілер семьей священный праздник Құрбан айт. В этот момент
қоңырау шалды. Бәріміз қуанып кеттік. Барлығы бірден позвонили ведущие. Мы так обрадовались. Сразу все
құттықтай бастады. Мен мұндай науқан өтіп жатқанын стали поздравлять. Я только недавно узнал, что прохожақында білдім. Осында SULPAK-тан телефон сатып алып, дит такая акция. Купил телефон здесь в SULPAK и реқатысып көрейін деп шештім. Осындай ұтыстар ойнатқан шил поучаствовать. Организаторам большое спасибо
за такие розыгрыши!»
ұйымдастырушыларға үлкен рахмет!»
Дүйсебекова Таңшолпан, №13064 купон, Rixos Premium Дуйсебекова Таншолпан, купон №13064, выиграла проживание в отеле Rixos Premium Dubai:
Dubai қонақ үйінде тұруды ұтып алды:
«Мен ылғи Дубайға ұшуды армандайтынмын. Демалыста «Я все время мечтала полететь в Дубай. Искала долго
ұзақ уақыт бойы билет іздедім. Ұтыстан бір күн бұрын сый- билеты в отпуске. В день перед розыгрышем покупала
лыққа заттар сатып алғанмын. Жол-жөнекей промо үстел- вещи в подарок. Увидела по пути промостойку, закишесін көріп, купондарды тастадым да, бұл жайында ұмы- нула купоны и забыла про это. 20 июля позвонили ветып кеткенмін. 20 шілде күні жүргізушілер қоңырау шалып, дущие и сообщили, что я выиграла сертификат на продәл Дубайдағы қонақ үйде тұруға сертификат ұтып алға- живание именно в Дубай! Не ожидала и не верила в то,
нымды хабарлады! Мұндайды күтпеген едім және сене де что это правда!»
Жакыпкан Нурым, купон №10512, выиграл проживание
алмадым!»
Жақыпқан Нұрым, №10512 купон, Rixos Sungate қонақ үйін- в отеле Rixos Sungate:
«Я хотел хоть раз в жизни отдохнуть в Турции. Уже давде тұруды ұтып алды:
«Мен өмірімде бір рет болсын, Түркияда демалып көргім но участвую в акциях от «Хан Шатыр» и в этот раз крупкелетін. «Хан Шатыр» ұйымдастырған науқандарға көптен но повезло! Покупал одежду в KOTON и NEW YORKER.
бері қатысып келемін, міне, бұл жолы керемет жолым бол- 20 июля позвонили друзья и стали вдруг поздравлять.
ды! KOTON мен NEW YORKER-де киім алған едім. 20 шіл- Посмотрел эфир — и понял, что это я выиграл сертифидеде достарым қоңырау шалып, бірден құттықтай бастады. кат в Rixos, город Кемер. От радости всю ночь не спал!».
Эфирді қарап, Кемер қаласындағы Rixos-қа сертификат От души поздравляем наших победителей!
ұтып алғанымды түсіндім. Қуаныштан түні бойы ұйықтай
алмадым!»
Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз!
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« Н Ұ РЛ Ы Н АУ Қ А Н »
АКЦИЯСЫНА
Қ АТ Ы С У
ЕРЕЖЕЛЕРІ:
1. 21 шілдеден бастап 24 тамызға
дейін «Хан Шатыр» СОО-да бір
күнде ең кемі 20 000 теңгеге сауда
жасаңыз.
2. Немесе «Хан Шатыр» СОО белгісі бар, екпе жасау туралы жадынаманы ұсыныңыз.
3. Атриумдағы промо үстелшесіне
саудаңыздың фискалды чегін немесе екпе жасау туралы жадынаманы ұсыныңыз да, қатысушы купонын алыңыз.
4. Купондарды «Хан Шатыр» СОО-дағы әртүрлі дүкендерде бір
күнде жалпы сомасы 20 000 теңгеге жасаған саудаңыздың чегін
ұсыну арқылы ала аласыз. Купон
науқанға келесі ұтыс күніне дейін
қатысады. Науқан лототроны ай
сайын жаңартылады.
5. Науқанға 18 жасқа толған кез келген адамның қатысу құқығы бар.
6. Келесі ұтыс 24 тамызда Instagram
тікелей эфирінде @khanshatyr парақшасында өтеді. Жаңалықтарды
жіберіп алмаңыз!

Instagram тікелей эфиріндегі көрермендер арасында бағалы сыйлық ойнаттық – серіктесіміз NEW BALANCE
атынан 50 000 теңге.
«Хан Шатыр» СОО-ның тұрақты науқандарына қатысып, ұтысқа ие болыңыздар! Барлық жаңалықтар
@khanshatyr Instagram-аккаунтында.

Среди зрителей прямого эфира в
Instagram мы разыграли ценный подарок — сертификат на 50 000 тенге
от партнера NEW BALANCE.
Участвуйте в постоянных акциях
в ТРЦ «Хан Шатыр» и выигрывайте! За всеми новостями следите в
Instagram-аккаунте @khanshatyr.
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П РА В И Л А У Ч А С Т И Я
В А К Ц И И « Н Ұ РЛ Ы
Н АУ Қ А Н » :
1. Совершите покупки с 21 июля по
24 августа за один день на сумму
не менее 20 000 тенге в ТРЦ «Хан
Шатыр».
2. Или предъявите памятку о вакцинации с отметкой ТРЦ «Хан Шатыр».
3. Предоставьте фискальный чек с
покупок или памятку о вакцинации на промостойке в атриуме и
получите купон участника.
4. Купоны можно получить при
предъявлении чеков на общую
сумму 20 000 тенге за один день
из разных магазинов в ТРЦ «Хан
Шатыр. Купон участвует в акции до
дня следующего розыгрыша. Лототрон акции обновляется каждый
месяц.
5. Участвовать в акции имеет право
любой человек, достигший 18 лет.
6. Следующий розыгрыш пройдет 24 августа в прямом эфире
Instagram на странице @khanshatyr.
Следите за новостями!

Я пришел в «Спортмастер» за определенными вещами. Там я могу найти все, что требуется. А для семьи
мы предпочитаем ассортимент в магазине «Детский
мир». Приходим также в игровую зону на аттракционы. Детям понравилось очень в «Динопарке».

ÇÀÌÅÒÊÈ Î ÒÐÖ «ÕÀÍ ØÀÒÛÐ»

«ХАН ШАТЫР» СОО ТУРАЛЫ ЖАÇБАЛАР

Мен «Спортмастерге» белгілі бір заттарды алуға келдім. Мен ол жерде керегімнің бәрін таба аламын. Ал
отбасы үшін «Детский мир» дүкеніндегі заттардан қарауды жөн көреміз. Сонымен бірге ойындар аймағындағы аттракциондарға келеміз. Балаларға «Динопарк»
қатты ұнады.

Расул

Шопинг — міне, мен мұнда осыны ұнатамын, өйткені «Хан Шатыр» СОО-да танымал дүкендердің ең
көбі шоғырланған. Біз отбасымызбен теңізге баруды
жоспарлап отырмыз, сол үшін демалысқа қажеттінің
бәрін алуға келдік. Отбасымызға фуд-корт аймағында
тамақтану ұнайды.

Евгения

Шопинг — вот, что я люблю здесь, потому что в ТРЦ
«Хан Шатыр» сконцентрировано самое большое количество популярных магазинов. Мы планируем с семьей поехать на море, поэтому пришли все купить для
отпуска. Нашей семье нравится здесь обедать на зоне
фуд-корта.

«Хан Шатырға» өте жиі келеміз. Дүкендердің көптігі, кинотеатр, аттракциондар ұнайды — мұнда бәрі бар. Мысалы, киімді KOTON немесе LC WAIKIKI-ден қарағанды
ұнатамыз. Фуд-кортқа демалуға барамыз, мысалы, KFCға. Chaplin кинотеатрында фильмдер қараймыз. Әпкеммен «Мұнара» мен «Монорельске» мінгенбіз. Есте қаларлықтай болды.
Очень часто приходим «Хан Шатыр». Нравится большой выбор магазинов, кинотеатр, аттракционы — все
здесь есть. Одежду, например, любим подбирать в
KOTON или LC WAIKIKI. Отдохнуть идем на фуд-корт, например, в KFC. Смотрим фильмы в кинотеатре Chaplin.
Прокатились с сестрой на «Башне» и «Монорельсе».
Очень запомнилось.

Дархан и Роза

Шырын

Мұнда әрдайым жақсы атмосфера бар және мұнда керегіңнің бәрін табуға болады. Сүйікті дүкендеріміздің
бірі — ADIDAS, сондай-ақ сұлулық салоны да ұнайды.
Ал бүгін біз балалар велосипедін іздеп келдік. «Хан
Шатыр» СОО-да бәрін табуға болатынын білеміз, өйткені мұнда кең таңдау бар.
Здесь всегда хорошая атмосфера и можно найти все,
что нужно. Один из любимых магазинов для нас это
ADIDAS, салон красоты нам еще нравится. А сегодня
мы ищем здесь детский велосипед. Знаем, что в ТРЦ
«Хан Шатыр» можно найти все, что нужно, потому что
здесь большой выбор.
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#KHANSHATYR

@makhsutova.eliza

@lorastar8842

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

@dd_aika01

@akon.i005
@stephanie_0998

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

@elle_janna_

#KHANSHATYR

@araika_di06

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫÇЫҚТАР
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ Â «ÕÀÍ ØÀÒÛÐ»
COFFEE BOOM-ды ұнатасыз ба?
COFFEE BOOM кофехана желілерінде кез келген сомаға сауда жасаңыз
да, Дубайға екеуге арналған саяхат
ұтып алыңыз! Науқан 15 шілдеден
15 тамызға дейін жалғасады. Қатысу
үшін сіз тек өз чегіңізді сайтта тіркеп, ұтыс қорытындысын күтесіз.
COFFEE BOOM — дәмнен ләззат
алу және саяхаттау мүмкіндігі.
Осы жылдың қысында ZARA мен
арнайы спорттық киімнің америкалық бренді Everlast бірлесіп топтама
шығарды. Everlast-тың сәнді тренчі
барлық блогерлердің сүйікті затына
айналды. Енді ZARA&Everlast коллаборациясы балалар топтамаларында да ұсынылған. Стильді худилер,
спорттық футболкалар, шалбарлар,
яғни ыңғайлылық сіздің балаңыздың өмір салтының ажырамас бөлігіне айналуы үшін керектің барлығы
бар.

Зимой этого года вышла совместная
коллекция ZARA и американского бренда спортивной экипировки
Everlast. Модный тренч от Everlast
стал одной из излюбленных вещей
всех блогеров. Теперь коллаборация ZARA&Everlast представлена и в
детских коллекциях. Стильные худи,
спортивные футболки, брюки —
все, чтобы комфорт стал неотъемлемой частью образа жизни вашего
ребенка.
«Хан Шатыр» CОО-ның 1-қабатында жаңа концептімен YVES ROCHER
табиғи өсімдік косметикасының дүкені ашылды. Бұл Францияда бет
пен дене күтіміндегі №1 бренд. Косметика құрамында жануар тектес
компоненттер жоқ және ол жануарларда тестіленбейді. YVES ROCHER
өсімдіктер мен қоршаған ортаға
зиян келтірмей, табиғат байлығын
пайдаланады, сондай-ақ, ол материалдарды қайта өңдеу бойынша
өз эко-бағдарламасына сүйенеді.

2021 — табиғатқа жақын болатын
кезең. TIMBERLAND бренді эко-өндірісті қолдайды. Жаңа маусымның
эко-инновациясы — GREENSTRIDE
технологиясы. Қант құрағы мен каучук негізінде өндірілген жаңа материал ең экологиялы және ыңғайлы.
GREENSTRIDE жайлы аяқ киім табаны амортизациялайды, жүру кезінде
тұрақтылық беріп, табанға түсетін
ауырлықты азайтады.

Любите COFFEE BOOM? Сделайте
покупку на любую сумму в сети кофеен COFFEE BOOM и выиграйте путешествие в Дубай на двоих! Акция
продлится с 15 июля по 15 августа.
Для участия вам нужно лишь зарегистрировать свой чек
на сайте и ожидать итогов розыгрыша. COFFEE BOOM — удовольствие
от вкуса и возможность путешествовать.

2021 — время, когда нужно быть ближе к природе. Бренд TIMBERLAND
поддерживает эко-производство.
Эко-инновация нового сезона —
технология GREENSTRIDE. Новый
материал, производимый на основе сахарного тростника и каучука, один из самых экологичных
и комфортных. Удобные подошвы
GREENSTRIDE амортизируют, дают
устойчивость при ходьбе и уменьшают нагрузку на стопу.
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На 1 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» в новом
концепте открылся магазин натуральной растительной косметики YVES
ROCHER. Это бренд №1 во Франции
в уходе за лицом и телом. Косметика
не содержит компонентов животного
происхождения и не тестируется на
животных. YVES ROCHER использует
богатство природы, не придавая вреда растениям и окружающей среде, а
также придерживается собственной
эко-программы по переработке материалов.

Рамка в парке Заабель

ТУРИЗМ

ДУБАЙҒА САЯХАТ —
ЕРЕКШЕ ЖӘНЕ ҚЫЗЫҚТЫ ЖЕРЛЕРДІ АШУ
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДУБАЙ — ОТКРЫВАЕМ НЕОБЫЧНЫЕ И
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Дубай — бұл өзінің ұлылығы мен әсемдігімен таңқалдыратын супер заманауи және технологиялық мегаполис.
Алайда биік ғимараттар, зымыраған автобандар мен
алып сауда орталықтарынан басқа мұнда өзгеше, колоритті, шынайы атмосфера бар. Бұл — аласа ғимараттары, қайықтары мен көлеңкелі тар көшелері бар ескі
қаланың жайлы әлемі, заманауи араб өнері, гүл мұғжизалары мен сан алуан ойын-сауық түрлері. Біз әркімнің
барып қайтуы тиіс беймәлім жерлер туралы сөз қозғамақпыз.

Дубай — это суперсовременный и технологичный мегаполис, который поражает своим величием и красотой.
Но кроме небоскребов, скоростных автобанов, и огромных торговых центров здесь есть особенная, колоритная, аутентичная атмосфера. Это уютный мир старого города с его низкорослой застройкой, лодками и
тенистыми улочками, современное арабское искусство,
цветочные чудеса и море развлечений. Мы расскажем
вам о неизвестных местах, в которых нужно побывать
каждому.

Егер бұл сіздің Дубайға бірінші рет баруыңыз болса,
онда қаламен танысуды басты көрікті жерлерден бастау
қажет. Мысалы, әлемдегі ең биік ғимарат — Бурдж Халифадағы шолу алаңына шығыңыз. Орасан зор әуенді
су бұрқақтың әдеміліне тамсанып, Дубай Марина керемет ауданында серуендеп қайтыңыз.
Бірақ басты көрікті жерлерден басқа жерлерді де қарағаныңыз жөн. Метромен қаланы аралап бара жатқаныңызда, сіздің көзіңізге міндетті түрде Заабель саябағындағы үлкен алтын «Жақтау» түсері анық. Бұл 48
қабатты ерекше пішінді көк тіреген ғимарат — оның екі
мұнарасын шыны көпір қосып тұр. Жақтау — бұл қаланың тарихи және жаңа ілгері басқан екі бөлігінің қосылуының бейнесі. Биікке көтеріліңіз немесе жақтауда
ерекше фотосуретке түсіңіз.
Әрбір барынша заманауи мегаполис өзінің бойында
түпнұсқасының ұшқындарын сақтап келеді. Бастакия
тарихи ауданында серуендеп қайтыңыз. Сіз өткенге
шолу жасап, елдің ежелгі өмірімен танысып қайтасыз.
Күндіз шығыс базарындағы дәмдеуіштердің хош иісін
сезсеңіз, түнде тыныштықтан ләззат алып, көшеде
шығыс ертегілерінің кейіпкерлерін елестетесіз.

Если вы посещаете Дубай впервые, то знакомство с городом стоит начать с главных достопримечательностей.
Например, подняться на смотровую площадку Бурдж
Халифа — самого высокого здания в мире. Насладитесь красотой грандиозного музыкального фонтана,
прогуляйтесь по роскошному району Дубай Марина.
Но кроме основных достопримечательностей, вам стоит отметить и некоторые другие. Проезжая на метро
по городу вам непременно бросится в глаза огромная
золотая «Рамка» в парке Заабель. Это небоскреб необычной формы в 48 этажей — две башни, которые
соединены стеклянным мостом. Рамка — это символ
соединения исторической части города и новой прогрессивной. Поднимитесь на высоту или сделайте необычное фото в рамке.
Каждый ультрасовременный мегаполис прячет частичку аутентичности. Прогуляйтесь по историческому району Бастакия. Вы окунетесь в прошлое и познакомитесь
с древней жизнью страны. Днем почувствуете ароматы
специй и пряностей восточного базара, а ночью насладитесь тишиной, воображая на улочках персонажей
восточных сказок.
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Источник фото: ресурсы Internet

Район Дубай Марина

Канал Дубай Крик

Дубай қаласының аса көркем гүл саябағында ашық
түстер мен түрлі бояуларға қарап көз тоймайды. Ол
өзінің алып гүл инсталляцияларымен Гиннестің рекордылар кітабына енді. Мұнда жаныңыз жай тауып, әдемі
фотосуреттер түсіресіз.
Қаламен тек жаяу жүріп қана емес, су бойымен де
тамаша танысу мүмкіндігі бар — бұл Дубай Крик каналында серуендеу. Көркем безендірілген қайықпен
мегаполистің ерекше жерлеріне саяхаттауға болады. Теңіз серуеніне кешқұрын шығуға кеңес береміз,
өйткені осы уақытта қала түрлі түсті миллиондаған
шамдардан жарқырап, олар су бетінен көрінеді.
Егер сіз бой сергітуді жақсы көрсеңіз, міндетті түрде Таяу Шығыстағы ең үздік су ойын-сауық саябағы
— «Вайлд Вади» аквапаркіне барыңыз. Сіз ертегідегі
шығыс еліне түсіп кеткендей боласыз.
Құс ұшатын биіктіктен Пальма Джумейра жасанды
аралының тамаша көрінісіне тәнті боласыз. Бұл тіпті
космостан көрінетін инженерлік шешімнің нағыз мұғжизасы.
Аквапарк Вайлд Вади

Буйство красок и яркость цвета отметите в невероятной красоты цветочном парке города Дубай. Он попал
в Книгу рекордов Гиннесса за огромные цветочные инсталляции. Отдохнете душой и сделаете здесь прекрасные фотографии.
Отличная возможность познакомиться с городом не
только пешим ходом, но и с воды — это прогулка по
каналу Дубай Крик. Колоритная лодка отправит вас в
путешествие по необычным местам мегаполиса. Рекомендуем отправляться на морскую прогулку вечером,
когда город освещен миллионами разноцветных огней,
отражающихся в воде.
Если вы любите острые ощущения, то вам непременно
стоит посетить один из лучших парков водных развлечений на Ближнем Востоке — аквапарк «Вайлд Вади».
Вы попадаете в сказочную восточную страну.
С высоты птичьего полета вам откроется прекрасный
вид на искусственный остров Пальма Джумейра. Это
настоящее чудо инженерной мысли, которое видно
даже из космоса.

Цветочный сад

41

ТУРИЗМ

Мұнда ең керемет бес жұлдызды қонакүйлердің бірі
Rixos The Palm Dubai Hotel&Suites-те тоқтауға болады.
Бұл — Ultra-All-Inclusive қағидасы бойынша жұмыс
жасайтын керемет жағажайлы курорт. Парсы шығанағының көгілдір сулары, Дубайдың атақты көк тіреген
ғимараттары, Дубай Марина айлағының жарқыраған
аспанын көрсететін панорамалық көріністердің сұлулығына баға беріңіз. Отель танымал көрікті жерлер мен
ойын-сауық аудандарынан бар жоғы бірнеше қадам
қашықтықта орналасқан. Қонақтар кең бөлмелер мен
люкстерді, мейрамханалар мен барлардағы тамаша аспаз туындыларын, Rixy Club балалар клубына лайықты
баға беріп, Anjana Spa-да ләззат алып, іс-шаралар барысында демалады. Rixos The Palm Dubai Hotel&Suitesте жайғасқан соң, сіз ұмытылмас әсер мен эстетикалық
ләззат аласыз.

И здесь можно остановиться в одном из самых роскошных пятизвездочных отелей Rixos The Palm Dubai
Hotel&Suites. Это роскошный пляжный курорт, работающий по принципу Ultra-All-Inclusive. Оцените красоту панорамных видов на лазурные воды Персидского
залива, знаменитые небоскребы Дубая, сверкающее
небо гавани Дубай Марина. Отель находится всего в
нескольких шагах от популярных достопримечательностей и развлекательных районов. Гости по достоинству
оценят просторные номера и люксы, утонченные кулинарные шедевры в ресторанах и барах, детский клуб
Rixy Club, получат удовольствие в Anjana Spa и отдохнут во время мероприятий. Остановившись в Rixos The
Palm Dubai Hotel&Suites, вы получите незабываемые
впечатления и эстетическое удовольствие.
Источник фото:Rixos The Palm Dubai Hotel&Suites
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