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Қымбатты оқырмандар!
Біз айырықша шабыт сыйлайтын, керемет
жыл мезгілдерінің бірі көктемнің келуін асыға күттік. Наурыз айында мерекелік күндер өте көп, және
біз осы уақытты шын мәнінде нәтижелі әрі тиімді
өткізгеніңізді қалаймыз.
Наурыз қызық пен қуанышқа толы белсенді ай
болмақ. Сіздерге арнап, 8 наурызға сыйлықтар идеяларын ұсынып, осы ерекше күнді қалай және қайда
өткізуге болатынын баяндаймыз. Қазақстандағы
ең басты мереке қарсаңында біз сіздерді Наурыз
туралы қызықты деректермен таныстырып, сондай-ақ демалуға арналған орындарға шағын гид
дайындайық деп шештік. Одан бөлек, сіздер үшін
жаңа маусымның шоппинг трендтердін таңдадық!
Көктемнің алғашқы айы – өзіңізге күтім жасауға тамаша себеп, сондықтан бұл шығарылымда
сіз beauty-индустриядан жаңа өнімдер таба аласыз. Ал сіздердің көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болуы
үшін біз қонақтармен бірге құттықтаулар жазуға
шешім қабылдадық. Наурыз нөміріндегі тың жаңалықтардан қапы қалмаңыз!

Дорогие читатели!
Мы дождались прихода самого вдохновляющего времени года — чудесной весны. В марте много
праздничных дней, и мы хотим, чтобы это время
вы по-настоящему провели продуктивно и хорошо.
Март будет очень насыщенным и активным!
Для вас идеи подарков к 8 Марта и идеи, как и где
провести этот чудесный день. В преддверии самого главного праздника в Казахстане мы решили познакомить вас с интересными фактами о Наурызе,
а еще подготовить небольшой гид по местам для
отдыха. А сколько шопинг-трендов мы подобрали
для вас из нового сезона!
Первый месяц весны — отличный повод начать
ухаживать за собой, а потому в этом выпуске вы
найдете и новинки из beauty-индустрии. А чтобы
ваше настроение было еще лучше, мы вместе с гостями решили записать поздравления. Читайте
все новости на страницах мартовского номера.

Мереке құтты болсын!
Анна Русакова

Хороших всем праздников!
Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Анна Русакова, Анна Гечим,
Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Дастан Бактияров
Дизайн: Дарья Онучка

Над номером работали:
Анна Русакова, Анна Гечим,
Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Дастан Бактияров
Дизайн: Дарья Онучка
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Наурыз жайында қызықты деректер
Интересные факты о Наурызе
Наурыз мейрамы — көктемнің жаңару мерекесі. Сіз- Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления.
дердің назарларыңызға Наурыз мейрамына байла- Предлагаем вашему вниманию интересные необычнысты ерекше әрі қызықты деректерді ұсынамыз.
ные факты, связанные с праздником Наурыз.

Ежелгі мереке. Наурыз шамамен 5000 жыл бұрын,
яғни қазіргі діндер мен көптеген мемлекеттерден ертерек заманда пайда болды.
Наурыз — діни мереке емес. Көбісі Наурызды діни
мереке деп санайды. Бірақ, олай емес.
Наурыз — халықаралық мереке. 2010 жылы БҰҰ Бас
Ассамблеясы «Халықаралық Навруз күні» атты қарар
қабылдады.
Наурыз-көженің бірде-бір дұрыс рецепті жоқ. Алайда су, ет, тұз және жарманы құрамына енгізу міндет
болып саналады.
Мерекеде бастысы — бала. Жаңа жыл сияқты Наурыз
да балаларға сыйлықтар беруді және нағыз мереке ұйымдастыруды міндеттейді. Наурыз мейрамында біз ең
алдымен бар сүйіспеншілік пен мейірімділікті балаларға төгуіміз керек.
Ырым. Егер Наурызда қар түссе, бұл жақсылыққа баланады.

Древний праздник. Наурызу около 5 тысяч лет, он
возник еще до появления современных религий и
многих государств.
Нерелигиозный праздник. Многие даже не подозревают, что Наурыз — нерелигиозный праздник.
Наурыз — международный праздник. В 2010 году
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под
названием «Международный день Навруз».
Нет одного правильного рецепта наурыз-көже. Однако есть обязательные составляющие: вода, мясо,
соль, злаки.
Главный на празднике — ребенок. Подобно Новому
году в Наурыз любят одаривать деток подарками и
устраивать настоящий праздник. В Наурыз всю нашу
любовь и доброту мы должны подарить прежде всего
детям.
Примета. Если на праздник Наурыз выпал снег, это
считается хорошей приметой.
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Сенім. Наурыз айында дүниеге келген балалар
жоғары күштермен байланысты деген сенім бар.
Сондықтан балалардың есімдерін наурызбен байланыстыру әдетке айналған: Наурызбай, Наурыз, Наурызгүл, Наурызбек, Наурызәли.
Қызғалдақ — Наурыздың символы іспетті. Шығыста
ежелгі дәуірден бастап қызғалдақ үйлесімділік пен
рухани бастама белгісі болып саналады. Қызғалдақ
сыйлау — бұл қуаныш, сәттілік және шынайы бақыт
тілеу деген пікір. Бүгінгі күнде қызғалдақтар Наурыздың атрибуттарының бірі.
Мереке рухы. Наурыз жаңа өмірдің, жаңарудың
және ұзақ ғұмырдың символы Қыдыр атаға тән. Ол
гүлді таяқтары бар қарияға ұқсайды.
Наурыз мейрамы. Аталмыш мерекеге орай қазақстандықтар 5 күн демалады. Жылды қалай қарсы алсаң, солай өткізесің деген сенім бар. Наурыз
мейрамын үлкен деңгейде атап өту біздің қоғамда
дәстүрге айналған. Бұл мектептегі демалыстардың
уақытымен сәйкес келеді, сондықтан Наурызды
ерекше ауқымда атап өтетін «Хан Шатырға» шақырамыз. Біз қонақтарды көктемнің басты мерекесін
шын жүректен және жылулықпен қарсы алу үшін бір
күмбездің астына жинаймыз.
Поверие. Существует поверие, что родившиеся в
Наурыз дети будут отмечены расположением высших сил. Поэтому при рождении детей называют в
честь праздника: Наурызбай, Наурыз, Наурызгул, Наурызбек, Наурызали.
Тюльпан — символ Наурыза. Издревле на Востоке
тюльпан считают символом гармонии и духовного
начала. Считается, что дарить тюльпаны – значит пожелать радость, удачу и настоящее счастье. Сегодня
тюльпаны — один из атрибутов Наурыза.
Дух праздника. У Наурыза есть свой сказочный персонаж Кыдыр-Ата, символ новой жизни, обновления
и долголетия. Выглядит он старцем с цветущим посохом.
Каникулы в Наурыз. В этом году ожидается 5 выходных дней. Считается, как встретишь праздник, так
проведешь год. Наурыз принято праздновать на широкую ногу. Совпадает он и с временем школьных
каникул, поэтому приглашаем встретить праздник
с близкими в «Хан Шатыр», где Наурыз отмечается
с особым размахом. Под единым куполом мы собираем гостей, чтобы с душой и теплом отпраздновать
главный весенний праздник.

Біз сіздерді Наурыз мейрамымен шын
жүректен құттықтаймыз!
Мы от всей души поздравляем вас
с праздником Наурыз!
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
CALL IT SPRING
СТИЛІНДЕГІ СӨМКЕ

СУМКА В СТИЛЕ SPORT
ОТ CALL IT SPRING

Жаттығу залына баратын болсаңыз
да, мінсіз стиліңізді сақтап қалыңыз.
Алдыңғы қалта мен реттеуге келетін
белдік, одан бөлек, тоға және ілгектің арқасында сіз спорт стилін жаңа
деңгейге көтересіз. CALL IT SPRINGтен күнделікті әрі іскерлік киім үлгіңізге сай келетін аксессуарларды табасыз, сондай-ақ сапалы аяқ
киімдерді таңдауға мүмкіндік бар.

Оставайтесь всегда в своем безупречном стиле, даже когда идете на
тренировку. Благодаря переднему
карману, большому регулируемому
ремешку, классной пряжке и застежкам-молниям вы возвысите спортивный стиль на новый уровень. В CALL
IT SPRING вы найдете аксессуары для
повседневных или деловых образов,
а также подберете хорошую обувь.

REEBOK-ТАН ЖАҢАЛЫҚ

НОВИНКА ОТ REEBOK

Reebok Interval 96 EH3103 жаңа
кроссовкасын таныстырды. Бұл
1996 жылы шығарылған кроссовкаларды жаңғырту десе де болады. Дүкен сөрелеріндегі бұрыннан танымал бейнелер сіздің
көзіңізге оттай басылары сөзсіз.
Бүйірдегі сызықтардың 3D әсері
бар, одан бөлек, көше стилі үшін
нағыз must have. Ромб тәрізді
табан жүру және жүгіру кезінде
жайлылықты қамтамасыз етеді.

Reebok представил новинку —
кроссовки Interval 96 EH3103.
Это переиздание архивного силуэта кроссовок, которые были
выпущены в 1996 году. На полках магазинов вы вновь увидите узнаваемый силуэт: боковые
линии с 3D-эффектом, светоотражающие вставки, которые
делают эти кроссовки must
have-ом для уличного стиля.
Ромбовидная подошва обеспечивает комфортную амортизацию во время ходьбы и бега.

MUST HAVE -MEN
MON AMIE-де BAD BOY CAROLINA
HERRERA ХОШ ИІСІ

АРОМАТ BAD BOY CAROLINA
HERRERA В MON AMIE

ШАРШАҒАНДЫ БАСАТЫН CLINIQUE В
BEAUTYMANIA КӨЗГЕ АРНАЛҒАН ГЕЛІ

Бұл — 2019 жылға тиесілі хош иіс. Шығыс
тұнбаларынан жасалған. Жоғарғы ноталары бергамот, қара және ақ бұрыш, орта
нотада ақ балқарағай мен сәлбен. Негізгі
нотада тонка бұршағы, ағаш кәріптас пен
какао бар. Хош иіс тәуекелшіл, ережені
бұзуға жүрексінбейтін әрі өз жолын таңдаудан жасқанбайтын ерлерге арналған.

Это аромат 2019 года, принадлежит
к группе восточные пряные. Верхние
ноты: бергамот, черный и белый перец,
средние: белый кедр и шалфей, базовые ноты: бобы тонка, древесный янтарь, какао. Аромат создан для мужчин,
которые не боятся рисковать, нарушать
правила и выбирать собственный путь.

Жұмысбасты адамдар үшін нағыз must
have — көздің шаршағанын басатын
Clinique гелі. Роликті аппликатормен
салқындататын гель көз айналасындағы шаршаңқы теріні ағартып, сергітеді. Жайлылық сыйлап, қуаттандырады.

LACOSTE-ДАН ЖЕМПІР

ПУЛОВЕР ОТ LACOSTE

LACOSTE дүкенінде жаңа көктемгі
топтама. Күнделікті лаконикалық
стильдің әуесқойлары көктемге ультра жұмсақ әрі стильді жемпірлерді
таңдай алады. Дөңгелек ойығы бар
пуловер 100% мақтадан және сәнді
түстерден жасалған. Материалдың
денеге жайлылығы сонша, жемпірді
кез келген ауа райында киюге болады.

В магазине LACOSTE новая весенняя
коллекция. Любители повседневного
лаконичного стиля смогут выбрать
такие ультрамягкие и одновременно стильные пуловеры на весну. Пуловер с круглым вырезом выполнен
из 100% хлопка и в стиле модных
цветовых блоков. Благодаря легкому дышащему материалу его будет
комфортно носить в любую погоду.

ARMANI EXCHANGE БЕЛДІГІ
Сапалы сыйлық немесе былғары
белбеу іздеген болсаңыз, ARMANI
EXCHANGE
өнімін
ұсынамыз.
Эко-былғары немесе табиғи былғарыдан жасалған сапалы белдіктерді
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таңдасаңыз, ұзақ уақыт бойы өз сапасын сақтап, өңін бермейді. Белдікті таңдау оңай шаруа емес екенін
ескеріңіз, адамның стильдік ерекшелігін де естен шығармау қажет.

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ ПРОТИВ УСТАЛОСТИ
CLINIQUE В BEAUTYMANIA

SULPAK-ТА «АЛИСА»
ЯНДЕКС-СТАНЦИЯСЫ
«Алиса» Яндекс-станциясымен күнделікті шаруаларыңызды жеңілдетесіз.
Ол музыка ойнатуға, кино көрсетуге
және ақылды үйді басқаруға қабілетті. Одан бөлек, ұйқыңыздан оятады,
жолдағы жағдайды тексереді, соңғы
жаңалықтарды ұсынады, балаңыздың
да көңілін аулайды. Ертегі айтып, математикадан мысалдарды шешеді!

ЯНДЕКС-СТАНЦИЯ «АЛИСА» в SULPAK
С Яндекс-станцией «Алиса»
вы облегчите выполнение повседневных дел. Она проигрывает музыку, показывает кино
и управляет умным домом.
Алиса заведет будильник, про-

верит ситуацию на дорогах,
прочитает последние новости,
а еще она понравится вашему ребенку. Алиса расскажет
сказку, споет песенку и решит примеры по математике!

Для тех, кто засиживается на работе,
настоящий must have — гель против
усталости глаз от Clinique. Охлаждающий гель
TIMBERLAND БӘТЕҢКЕЛЕРІ
с роликовым аппликатором осветляет и осве
жает уставшую кожу вокруг Америкалық TIMBERLAND бренді сән су кіріп кетуден сақтайтын қалың
глаз,
дарит
ощущение
ком- әлеміне аты аңызға айналған сары табанды бәтеңке қазір сатылымда.
форта, наполняет ее энергией. аяқ киімді алып келді. TIMBERLAND TIMBERLAND бәтеңкелері белсенді
аяқ киімінің жайлылығы мен са- өмір салтын ұстанатын, жиі саяхатпасына сөз жоқ. Стилі де өзгеше. тайтын немесе ашық ауада көп уақыт
РЕМЕНЬ ARMANI EXCHANGE
Көктемгі маусымға қолайлы, яғни өткізетіндерге таптырмас таңдау.
В качестве хорошего подарка
БОТИНКИ TIMBERLAND
или долговечной покупки стаАмериканский бренд TIMBERLAND принет прочный кожаный ремень
нес в мир моды легендарные желтые
ARMANI EXCHANGE. Выбирайте
ботинки. Обувь TIMBERLAND ценят за
качественные ремни, которые
комфорт, качество и стиль. На весенний
выполнены из эко-кожи или насезон отлично подойдут удобные, вотуральной кожи, так они прослудонепроницаемые ботинки на толстой
жат дольше. Принимайте во вниподошве. Ботинки TIMBERLAND высоко
мание, что выбрать ремень не
ценят те, кто ведет активный образ жизтак просто, нужно учитывать стини, путешествует или просто проводит
левые предпочтения человека.
много времени на открытом воздухе.
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8 НАУРЫЗҒА АРНАЛҒАН СЫЙЛЫҚТАР/ПОДАРКИ НА 8 МАРТА

SWAROVSKI

SWAROVSKI
INGLOT

ZARA HOME

OYSHO
FRESH LINE

BORK

ROSE´ FLOWER STUDIO

CHARLES&KEITH

МЕРЕКЕЛІК
MUST HAVE

MARWIN

8 Наурыз мерекесі қарсаңында барлық нәзікжанды өздерін
сұлу әрі нағыз әйел ретінде сезінгісі келеді. Бұл мерекені
сондай-ақ жанға жылу сыйлайтын көктемнің алғашқы
лебі десе де болады. Ерекше есте қаларлық сыйлық алуды армандамайтын әйел жоқ шығар. Біз сіздерге «Хан
Шатыр-дан» сатып алуға болатын сыйлықтар тізімін
ұсынамыз.

SULPAK

INTIMISSIMI
MON AMIE

Праздничный
MUST HAVE

CALL IT SPRING

PANDORA

CAMPO MARZIO
MON AMIE

BYREDO REINE DE NUIT
В BEAUTYMANIA
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В праздник 8 Марта все представительницы слабого
пола чувствуют себя самыми красивыми и женственными. Этот праздник символизирует еще и начало теплой,
ласковой весны. Сложно найти женщину, которая не мечтает получить удивительный, оставляющий хорошее
впечатление подарок! Мы составили для вас полезный
гид по подаркам, которые можно приобрести в «Хан Шатыр» своим близким.
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8 НАУРЫЗҒА АРНАЛҒАН СЫЙЛЫҚТАР/ПОДАРКИ НА 8 МАРТА

МЕРЕКЕЛІК
MUST HAVE
L’OCCITANE

ACCESSORIZE

MARWIN

BEAUTYMANIA

Праздничный
MUST HAVE

ZARA KIDS

MON AMIE

MARWIN

PENTI
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SULPAK

ÒÐÖ «Õаí Øатûð», 2 ýтаæ

STRADIVARIUS

BERSHKA

ZARA WOMAN

«Көктем-2020»
сәндік бағыт дайджесті
STRADIVARIUS

Әлемнің сән индустриясы астаналарында сән апталығы өтті, демек сіздің гардеробыңыздың соңғы нұсқаларына мұқият
қараудың уақыты келді. 2020 жылдың көктем-жаз мезгілдерінде киімдердің қандай
түрі сәнге енеді?! Біз сіздерге арнап ұсыныстардың бірнешеуін жинауға тырыстық.
Ағымдағы
түстер:
электрлік
көк,
фуксия,
қызыл,
ақ,
жасыл,
хаки,
қыша,
қоңыр,
қызғылт
сары.
Күнделікті киімдер
• Ультра терең ойықтар
• Джинсы қарындаш юбка
• Трикотаж қысқа шорты
• 90-шы және 2000-шы жылдар аяғындағы
стиль
• Қара-ақ тор немесе жолақ
• Ұсақ гүлдер принті
• Тырысып тұратын топ немесе майкалар
• Алып жеңдер мен фонарик жеңдер
• Мектеп стиліндегі көк пиджактар
• Деним total look
• Қаусырмалы юбка
• Клеш шалбарлары
• Комбинезондар
• Камуфляжды принт
• Шалбардағы бұлық
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ZARA MAN

BERSHKA

MANGO

BERSHKA

STRADIVARIUS

Шопинг-дайджест
модных тенденций весны 2020

PULL&BEAR

Прошли недели моды в мировых столицах
fashion-индустрии, а значит пора присматриваться к новинкам для своего гардероба. Какие модные тенденции в одежде в
сезоне весна-лето 2020 будут в топе мы попытались собрать для вас в этом материале.
Актуальные цвета: синий электрик, фуксия, красный, белый, зеленый, хаки,
горчичный, коричневый, оранжевый.

MONSOON

ZARA KIDS

OSTIN KIDS

Повседневная одежда
• Ультраглубокие вырезы
• Джинсовая юбка-карандаш
• Трикотажные короткие шорты
• Стиль конца 90-х и 2000-х годов
• Черно-белая клетка или полоска
• Мелкий цветочный принт
• Обтягивающие топы, майки
• Гигантские рукава и рукава-фонарики
• Синие пиджаки в школьном стиле
• Деним total look
• Юбки на запахе
• Брюки клеш
• Комбинезоны
• Камуфляжный принт
• Лампасы на брюках
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ZARA KIDS

LC WAIKIKI

TERRANOVA

MASSIMO DUTTI

ZARA WOMAN

TOMMY HILFIGER

ZARA WOMAN

ALDO

«Көктем-2020»
сәндік бағыт дайджесті
ZARA MAN

Сыртқы киімдер
• Көлемді бомберлер
• Шағын сырылған куртка
• Сырылған материал
• Көлемді тренчтер
• Күміс түстес курткалар
• Плащтар
• Ұзын әрі көлемді пуховиктер
• Ер адамдарға арналған қара
тренч
• Бейнедегі монотүс
• Қапталған қалталар
Верхняя одежда
• Массивные бомберы
• Мелкая стежка в пуховиках
• Стеганый материал
• Объемные тренчи
• Серебристые куртки
• Плащи в пол
• Длинные объемные пуховики
• Мужской черный тренч
• Моноцвет в образе
• Накладные карманы

ARMANI EXCHANGE

ZARA WOMAN

ZARA WOMAN

MOTIVI

Шопинг-дайджест
модных тенденций весны 2020
ARMANI EXCHANGE

Аксессуарлар мен аяқ киімдер
• Қара-ақ тор
• Кемпірқосақтың барлық түсіндегі
сөмкелер
• Көлемді шынжырлары бар
сөмкелер
• Қызыл түсті аксессуарлар
• Бокс сөмкелер
• Бедерлі сөмкелер
• Көлемді бәтеңкелер
• Көлемді белдіктер
• Биік рюкзактар
Аксессуары и обувь
• Черно-белая клетка
• Сумки во всех цветах радуги
• Массивные цепи на сумках
• Красный цвет в аксессуарах
• Сумки-боксы
• Сумки с тиснением под рептилию
• Массивные ботинки
• Ремни с крупными пряжками
• Высокие рюкзаки

ZARA WOMAN

ALDO

ALDO
TOMMY HILFIGER
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MOTIVI
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«ДЕТСКИЙ МИР»

КӨКТЕМ-2020:

ÍÅÃ²ÇÃ² ÒÐÅÍÄÒÅÐ ÌÅÍ BEAUTY-ÆÀŒÀ ӨÍ²ÌÄÅÐ
ÌÀÊÈßÆ ÂÅÑÍÀ — 2020:
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÐÅÍÄÛ È BEAUTY-ÍÎÂÈÍÊÈ

2020 жылдың ең басты талабы – көңіліңізге жағымды нәрсені пайдаланыңыз! Қандай макияж өзекті?
Оны жасау үшін қандай құралдарды қолдануға болады? Және қандай жаңа өнімдердің трендке енгенін біз
осы мақалада айтамыз.

Жидкая
подводка
INGLOT

Тональная
основа Dior
BEAUTYMANIA

Блеск для
придания
объема губам
Estee Lauder в
BEAUTYMANIA

Главная задача в макияже 2020 года — пользуйтесь
тем, что нравится! А какой макияж будет актуален, какими средствами можно воспользоваться для
его создания и какие новинки выпущены, мы подскажем вам в этой статье.
Необычный макияж глаз
Сезон весна-лето 2020 богат на арт-макияж. Становятся популярны разноцветные
«мазки кистью», вместо теней для глаз,
или графичные стрелки, загадочно обрамляющие глаза. Также актуален smoky
eyes в коричневых оттенках или яркие
неоновые ресницы.

Ерекше көз макияжы
Көктем-жаз-2020
маусымы
арт-макияжға бай. Көзге арналған көлеңкелердің орнына
түрлі-түсті «қылқалам» немесе көзді жиектейтін графикалы сызықтар танымал болады.
Сондай-ақ, қоңыр немесе ашық
неон кірпіктеріндегі smoky
eyes өзекті.

2.ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ TEINT COUTURE EVERWEAR
GIVENCHY В BEAUTYMANIA
Тональный крем с 24-часовым покрытием выдержит
насыщенный ритм жизни. Выравнивает цвет лица, маскирует недостатки, разглаживает кожу, восстанавливает ее естественное сияние.

3. MON AMIE ҰСЫНҒАН ALL HOURS POWDER YVES
SAINT LAURENT ҰНТАҒЫ
Ұнтақ күні бойы күңгірт теріні қамтамасыз етеді, майлы жылтырды жояды, тоналды негізді бекітеді.

3. ПУДРА ALL HOURS POWDER YVES SAINT LAURENT В
MON AMIE
Пудра обеспечивает матовую кожу в течение всего
дня, устраняет жирный блеск, закрепляет тональную
основу.

4. BEAUTYMANIA-ДА TEINT IDOLE УЛЬТРА STICK DUO
LANCOME ЖАҚПАСЫ
Бетке арналған хайлайтер және күңгірт негізі бар екіжақты жақпа кез келген жағдайда сіздің теріңіздің мінсіз болуына мүмкіндік береді. Хайлайтер көмегімен сіз
жарқыл қосасыз, ал күңгірт негіз теріні макияжға дайындайды және күңгірт реңмен қамтамасыз етеді.

Мода на естественность
Будет актуален естественный
макияж. Главное в таком макияже — идеально ровная,
ухоженная кожа. А еще максимально естественные брови.
В 2020 году визажисты предрекают моду на светящийся и
легкий макияж. Никакого контуринга!

Есте қаларлық ерін
Шарап түстес әрі баклажан
реңкті күрең ерін далабы осы
маусымда сәнге енеді. Винилді
ерінмен сіз көпшіліктің есінде қаласыз. Жылтыр, ылғалды
ерін трендке қайта келді. Ерінге
арналған бальзам немесе жылтыр далап Сіздің образыңызды
жандандырады.

Роковые губы
Винный, бордовый или баклажановый — ваши оттенки для
губ на предстоящий сезон. С
виниловыми губами вы сразу запомнитесь окружающим.
Сегодня возвращается и тренд
на блестящие влажные губы.
Бальзам или блеск для губ в
нюдовых оттенках — прекрасный способ создания эффекта
влажных губ

1.

7.

3.
4.
6.

2.
Ультралегкий
тональный флюид
Chanel в MON AMIE

5. BEAUTYMANIA l’INTEMPOREL GLOBAL YOUTH
GIVENCHY БЕТ МАСКАСЫ
Қызғылт алтын түсті әрі гельді текстурасы бар сергітетін маска теріні екі минут ішінде жаңартады.
6. MON AMIE ҰСЫНҒАН SUPER AQUA GUERLAIN САРЫСУЫ
Бұл жаңа ылғалдандыру және әжімдерге қарсы күрес
үшін аңызға айналған Guerlain құралы. Super Aqua сарысуы теріні белсенді ылғалдандырады және оның
жастығын ұзартады.

Лак для губ MAC

1. ПОМАДА ROUGE ALLURE CAMÉLIA CHANEL В MON
AMIE
Высокая концентрация пигментов в помаде для насыщенного цвета, а миндальное масло для разглаживания, увлажнения и защиты губ.

22

4. СРЕДСТВО TEINT IDOLE ULTRA DUO STICK LANCOME
В BEAUTYMANIA
Двусторонний стик для лица c хайлайтером и матирующей базой позволит вашей коже оставаться безупречной при любых условиях. С помощью хайлайтера
вы придадите сияние, а матирующая база подготовит
кожу к нанесению макияжа и обеспечит матовый финиш.

5.

Тени Goldenland Guerlain в
MON AMIE

Табиғи сән
Осы маусымда табиғи макияж
өзекті болады. Бұл макияждағы
ең бастысы – мінсіз тегіс, күтім
көрген тері. Одан бөлек, табиғи
қастар. 2020 жылы визажистер
жарқын әрі жеңіл макияжды
сәнге енгізеді. Контур сәннен
шығады.

1. MON AMIE-ДЕ ROUGE ALLURE CAMÉLIA CHANEL
ЕРІН ДАЛАБЫ
Қанық түс үшін пигменттердің жоғары концентрациясы, бұдан бөлек ерін тегістеуге, ылғалдауға және
қорғауға арналған бадам майы.

2. BEAUTYMANIA-ДА TEINT COUTURE EVERWEAR
GIVENCHY ТОНАЛДЫ КРЕМІ
24 сағат бойы бетке тұрақты тоналды крем белсенді өмір салтына шыдамды. Беттің түсін тегістейді,
кемшіліктерді жасырады, теріні жағымды әсер етеді,
табиғи реңін қалыптастырады.

8.

5. МАСКА ДЛЯ ЛИЦА L’INTEMPOREL GLOBAL YOUTH
GIVENCHY В BEAUTYMANIA
Освежающая маска с роскошной гелевой текстурой
цвета розового золота обеспечивает обновление
кожи всего за две минуты.
6. СЫВОРОТКА SUPER AQUA GUERLAIN В MON AMIE
Эта новинка — легендарное средство Guerlain для увлажнения и борьбы с морщинами. Сыворотка Super
Aqua интенсивно увлажняет кожу и продлевает ее
молодость.

7. YVES ROCHER-ТАН ТЕРІ ТЕСІГІН ТАЗАРТАТЫН КӨМІРЛІ МАСКА
Көмірлі маска теріні ластанудан қорғайды, беттегі ойықтарды кішірейтеді және қара нүктелерді азайтады.
Тері тегіс болып, тереңінен тазарады.

7. ОЧИЩАЮЩАЯ ПОРЫ МАСКА С УГЛЕМ ОТ YVES
ROCHER
Маска с углем избавляет кожу от загрязнений, сужает поры и уменьшает черные точки. Кожа становится
приятной на ощупь и глубоко очищенной.

8. BEAUTYMANIA-ДА DIOR CAPTURE TOTALE КҮТІМ
ЖЕЛІСІ
Dior-ден Capture Totale құралдарының жаңа желісі бұл
– дің жасушалары саласындағы зерттеулер нәтижесінде жасалған кешенді жасартатын күтім. Бірнеше мәрте қолданыстан кейін тері сауығып, жарқырай түседі
және жасарады.

8. ЛИНИЯ УХОДА DIOR CAPTURE TOTALE В
BEAUTYMANIA
Новая линия средств Capture Totale от Dior — это комплексный омолаживающий уход, созданный в результате исследований в области стволовых клеток. Благодаря средствам кожа излучает здоровое сияние и
выглядит моложе.
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Сіздерді Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
8 Наурыз – нәзік жандылардың өміріне серпін алып келетін керемет әрі
жанға жылу сыйлайтын мерекелердің бірі. Себебі бұл күні әлем әйелдерінің
жүзі бақыттан бал-бұл жанады. Біз әкімшілік атынан «Хан шатырдың»
қонақтарын 8 Наурыз мерекесімен құттықтайық деп шештік!
8 Марта — один из чудесных, теплых
праздников, который преображает нашу
жизнь, ведь в этот день лица всех женщин мира светятся от радости. Мы решили от лица всей администрации вместе с нашими посетителями, гостями
поздравить всех женщин с прекрасным 8
Марта!
Құрметті, әпке-сіңлілер, құрбылар, әсем де сұлу әйелдер қауымы! Мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын! Өмірдің әр сәтінен ләззат алуларыңызға тілектеспін. Жүректеріңізге мәңгілікке көктем орнықсын! Гүлдеп,
жарқырап, жайнай берейік!
Дорогие сёстры, подруги, красивые, нежные, прекрасные дамы! Поздравляю от всей души с нашим днём! Желаю вам наслаждаться каждым моментом в жизни! Пусть весна всегда будет в вашей душе! Процветания,
здоровья и любви!

Арай Алимхан

Тележүргізуші, журналист, «Әлем Аруы»
2019 байқауының қатысушысы

Гульжанат, 30 жаста

Жанна, 30 жаста

Барлық әйелдер мен қыздарды 8 Наурыз мерекесімен құттықтаймын! Баршаңызға денсаулық пен бақыт тілеймін. Отбасыларыңыз әрқашан да өркендей берсін. Әрбір қыз-келіншек
әйел бақытын иеленіп, ана қуанышын сезінсін.
Бір орында тұрмай, рухани және интеллектуалдық тұрғыда дамығандарыңызды қалаймын.

Мен барлық қазақстандық әйелдерге көктемгі көңіл-күй тілеймін. Мен үшін өмірдегі ең
маңызды нәрсе: бақыт, денсаулық және махаббат. Өзіңізді жақсы көріңіз, бұл ең бастысы, содан кейін әлем сізді жақсы көреді.

Всех женщин, девушек поздравляю с 8 Марта!
Желаю всем здоровья и счастья. Пускай в вашей семье всегда будет благополучие. Пусть
каждая познает женское счастье и испытает
радость материнства. Желаю, чтобы вы не стояли на одном месте, развивались, духовно и
интеллектуально.
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Гүлнәр, 34 жаста

Нұрай, 21 жаста

Ақерке, Ләззат,
Меруерт, 16 жаста

Сүйкімді ханымдарға, әрине, әйел бақытын тілеймін.
Әрқашан жас, әдемі, көрікті
болыңыздар. Ең бастысы:
денсаулық пен күш! Барлық әйелдерді құттықтаймыз!

Барлық қыздар үшін ең
бастысы — әйел бақыты.
Сүйікті болыңыз және сүйе
біліңіз. Өмір жолында барлығына сәттілік және денсаулық тілеймін!

Милым дамам пожелаю,
конечно, женского счастья.
Всегда оставайтесь молодыми, красивыми, ухоженными. Самое важное: здоровья и сил! Поздравляю
всех женщин!

Самое главное всем девушкам — это женского счастья. Чтобы вас любили, и
вы всегда любили. Успехов
всем на жизненном пути и
удачи, а еще здоровья!

Баршаңызды
Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге бақыт,
денсаулық, өркендеу, махаббат және сәттілік тілейміз.
Біз әр қыздың жүзі күлімдеп, көздерінен от ұшқындап тұрғанын қалаймыз.
Всех поздравляем с Международным
женским
днем. Желаем счастья,
здоровья, благополучия,
любви, удачи. Нам очень
хочется, чтобы на лице каждой девушки всегда сияла улыбка и горели глаза.

«Хан Шатырға» келушілер саны арта берсін. Біз
мұнда тамақ алаңында отырып, әңгіме дүкен
құруды немесе сауда жасағанды ұнатамыз. 8
Наурызда барлық бойдақ қыздар өз теңдерін
жолықтырсын! Ал түлектер өздері қалаған мамандықты иеленуін тілеймін! Емтиханды жақсы
тапсырсын! Барлығына жақсылық пен денсаулық тілеймін. 8 Наурызда олар өздерін бақытты сезініп, мерейлі мерекені жалғыз өткізбей,
жақын жандардың ортасында қарсы алуын
тілеймін!
Хотим пожелать, чтобы все почаще приходили в «Хан Шатыр». Любим здесь посидеть на
фуд-корте или устроить шопинг. На 8 Марта
желаем всем встретить свою половинку. Всем
выпускникам, чтобы поступили только туда,
куда хотят. Удачной сдачи экзаменов! Всего
наилучшего и здоровья. Чтобы на 8 Марта были
счастливы и не провели его в одиночестве, а в
окружении близких.

Всем женщинам Казахстана желаю весеннего
настроения. Хочу пожелать также самого главного в жизни: счастья, здоровья и любви. Любите себя, это самое главное, и тогда, вас будут
любить.
Мадияр, Лаура, Дильназ, Гүлдана, 16-17 жаста
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« Х А Н Ш АТ Ы Р М Е Н » Б І Р Г Е 8 Н АУ Р Ы З
МЕРЕКЕСІН ТОЙЛАЙМЫЗ!
П РА З Д Н Ó Е М 8 М А Р ТА В М Е С Т Е С « Х А Н Ø АТ Ы Р »
«Хан Шатыр» — қонақтардың демалуы мен көңіл көтеруіне арналған бірегей орын. 8 наурызда сүйіктіңіз, әпке
немесе анаңыз, сондай-ақ құрбы-құрдастарыңызбен уақыт
өткізуге болатын орындарға шағын шолу жасадық.

Fame City-де достарыңызбен немесе жан жарыңызбен
уақытты көңілді және ұмытылмастай өткізуге болады.
Бұл балалар мен ересектерге арналған үлкен ойын-сауық орталығы. Сондай-ақ сүйіктіңізді «Монорельс» аттракционына шақырыңыз. Одан керемет әдемі көріністі
тамашалауға болады. Бұл сізді әлемдік астаналарға саяхатқа бастайтын 5 қабат биіктіктегі жалғыз теміржол! Ал
достарыңызбен «Мұнара» аттракционына барып, жылдам ұшу немесе құлау кезінде көптеген эмоциялар ала
аласыз. Кішкентай бүлдіршіндерді Kids City мамандықтар
қалашығына апаруға болады.

«Хан Шатыр» — уникальное место, в котором сосредоточено все для отдыха и развлечения гостей. Мы подготовили
небольшой обзор мест, где можно отпраздновать 8 Марта с любимой девушкой, с сестрой, мамой, бабушкой, подругой, коллегой.

Весело и незабываемо провести время можно с вашими
друзьями или второй половинкой в Fame City. Это всеми
полюбившийся огромный развлекательный центр для
детей и взрослых. Со второй половинкой прокатитесь на
аттракционе «Монорельс». С него открывается чудесный
красивый вид. Это единственная в столице железная дорога на высоте 5 этажа, которая отправит вас в путешествие по мировым столицам! А с друзьями получите массу эмоций в моменты быстрого взлета или падения на
аттракционе «Башня». С маленькой сестренкой можно
отправиться в детский городок профессий Kids City.

Ал жазды сағынып, демалыс атмосферасын аңсап жүрген болсаңыз Sky Beach Club-қа барыңыз, бұл ¬ Астананың бірегей жағажай курорты. Мұнда сіз күшіңізді
қалпына келтіресіз, шомыласыз, құмды жағажайларда демаласыз, командалық ойындар ойнайсыз, дәмді
тағамдармен ауқаттанасыз. Sky Beach Club әмбебап:
достарыңызбен кешке жиналыңыз, құм мен пальма
арасында екі адамға романтикалық кешкі ас өткізіңіз,
отбасыңызбен демалыңыз.

А чтобы почувствовать атмосферу лета и отпуска, отправляйтесь в Sky Beach Club, это уникальный пляжный курорт столицы. Здесь вы восстановите силы,
искупаетесь, расслабитесь на песчаных пляжах, поиграете в командные игры, отведаете вкусные блюда.
Sky Beach Club универсален: соберитесь с друзьями на
вечеринке, проведите романтический ужин на двоих
среди песка и пальм, отдохните с семьей.

Елорда тұрғындары кешке жақын достармен кинода
бас қосқанды ұнатады. Chaplin Cinemas кинотеатры
2-ші қабатта орналасқан алты зал. Сіз арнайы VIP-кинозалға билеттер сатып алып, өзіңіз жайлы көре аласыз.
Ойын орталығындағы жарқын әсерден кейін, «Хан Шатырда» тамақтаныңыз. OZYURT мейрамханасында сіз ең
жақсы түрік тағамдары: кебаб, пиде, кофте, сорпа және
салаттарды таңдай аласыз. Еуропалық тағамдар әуесқойлары үшін PIZZA CITY пиццериясына бару керек, мұнда
балалары бар отбасыларға жайлы жағдай жасалған. Сондай-ақ екінші жартыңыз немесе әріптесіңізбен 2 қабатта
EXPRESSO-да тамақтануға болады, ал STARBUCKS кофеханасындағы кофе жанды сергітеді.

После ярких впечатлений в игровом центре отправляйтесь перекусить в заведения «Хан Шатыр». В ресторане
OZYURT вы отведаете лучшие блюда турецкой кухни: кебаб, пиде, кофте, супы и салаты. Для любителей европейской кухни стоит посетить пиццерию PIZZA CITY, здесь
любят собираться за уютным столиком семьи с детьми. С
вашей второй половинкой или коллегой можно перекусить в EXPRESSO на 2 этаже, а отведать чашку бодрящего
кофе в кофейне STARBUCKS.
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Ближе к вечеру любят собираться с друзьями в кино.
Кинотеатр Chaplin Cinemas — это шестизальный кинотеатр, который находится на 2 этаже. Комфортный просмотр кино вы можете обеспечить себе, купив билеты
в специальный VIP-кинозал.
Сіздерге жақсы мерекелік кештер тілейміз!
Желаем вам хороших праздников!
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
L’OCCITANE қаптаманы бояуға болатын жаңа күтім топтамаларын ұсынады! L’OCCITANE
шектеулі өнімі жарқын дизайнерлік қаптамада ұсынылған. Бұл Прованс бұрыштарының
суреттері. Пейзажға назар аударсаңыз, брендтің ең танымал өнімдерін байқайсыз.
L´OCCITANE представил новые уходовые коллекции, упаковки которых можно раскрашивать! Лимитированная продукция L´OCCITANE представлена в ярких дизайнерских
упаковках. Это изображения уголков Прованса. Присмотритесь повнимательней к пейзажу, и вы заметите самые известные продукты бренда.
@aya.katana

Аты аңызға айналған екі француз бренді сәндік косметиканың айырықша топтамасын
ұсынды. L’ORÉAL PARIS бренді танымал дизайнер KARL LAGERFELD сән үйімен бірге рокшик талғампаз стилімен ерекшеленетін таңдаулы косметикалық құралдардың жаңа
желісін шығарды. Косметиканы 1-ші қабаттағы BEAUTYMANIA дүкенінен көре аласыз.
Два легендарных французских бренда представили совместную и ни на что не похожую
коллекцию декоративной косметики. Бренд L’ORÉAL PARIS совместно с модным домом
именитого дизайнера KARL LAGERFELD выпустили новую линейку изысканных косметических средств, отличающихся утонченным стилем рок-шик. Попробовать косметику вы
можете на 1 этаже в магазине BEAUTYMANIA.

@valeriya_tsoy89

@rimma_bagdan

#KHANSHATYR

«Хан Шатыр» СОСО суреттеріңді #khanshatyr хэштегімен немесе геолокациямен белгіле. Біздің журналымыздың келесі нөмірлерінде ең қызықты басылымдарды жариялаймыз! Өзіңді Life Time беттерінде ізде!

Отмечай свои фотографии в ТРЦ «Хан Шатыр» под
хэштегом #khanshatyr или геолокацией. Наиболее интересные публикации мы разместим в следующем выпуске нашего журнала! Попади на страницы Life Time!

LACOSTE танымал француз брендінің негізін қалаған теннисші, Үлкен шлем турнирлерінің
10 дүркін жеңімпазы Рене Лакост екенін біреу білсе, біреу білмес. Оның спорттағы лақап
аты — «Қолтырауын», «Аллигатор». LACOSTE эмблемасының сыры осы. Поло спорттық
көйлегін нарыққа алғаш болып шығарған да LACOSTE. Осылайша бренд өз атын әлемге
мәшһүр етіп, бүгінге дейін мінсіз сапа мен сәнді стильдің жаршысы болып келеді.
Культовый французский бренд LACOSTE был основан теннисистом, 10-кратным победителем турниров Большого шлема Рене Лакостом. Его спортивные прозвища — «Крокодил»,
«Аллигатор», откуда и возникла эмблема LACOSTE. Он создал первую спортивную рубашку — поло, которая стала визитной карточкой бренда и по сей день славится отменным
качеством и стилем.
Жақында Clinique брендінің жаңа жаһандық амбассадоры — танымал актриса Эмилия Кларк болды. Ол «Тақтар ойыны» телехикаясымен танылған актриса, қоғам қайраткері және Clinique iD сериясының жанкүйері. Бұл өнім - теріге күтім жасаудың
тамаша формуласы. Clinique iD сериясы 1 қабатта MON AMIE және BEAUTYMANIA дүкендерінде ұсынылған.

@askarova.99

@ainywka0990

@bauka4841

Совсем недавно новым глобальным амбассадором бренда Clinique стала Эмилия
Кларк, популярная актриса, известная по роли в знаменитом сериале «Игра престолов», общественный деятель и поклонница серии Clinique iD. Это ваша идеальная
формула ухода за кожей, которую вы составляете сами. Серия Clinique iD представлена в магазинах MON AMIE и BEAUTYMANIA на 1 этаже.
TOMMY HILFIGER америкалық брендінде «Көктем-2020» жаңа топтамасы ұсынылуда.
Бренд заманауи Американың жаңашыл рухына айналды десе де болады. Киімнің үлгілері су мен энергияның аз көлемін пайдалану арқылы экологиялық әдіс бойынша
жасалған. TOMMY HILFIGER бренді атриумда орналасқан.
В американском бренде TOMMY HILFIGER новая коллекция весна 2020 обращается к
новаторскому духу современной Америки и отдает дань морскому наследию бренда.
Культовые модели одежды изготовлены по экологичному методу с использованием
меньшего объема воды и энергии. Бренд TOMMY HILFIGER расположен в атриуме.
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«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
«Хан Шатырға» кейде күн сайын келеміз, ал кейде сирек боламыз. Бүгін отбасымен, балалармен мектепке керекті заттар
алу үшін келдік. Мұндағы түрлі дүкендер бізге ұнайды, белгілі
біреуін атап, бөліп жара алмаймыз. Қажет болған жерден сауда жасаймыз. Ал шопингтен кейін әрдайым фуд кортқа бару
әдетке айналған. KFC, HARDEE’S ұнайды «Хан Шатырдағы»
дүкендердің ауқымды таңдауы мен ыңғайлылығымен ұнайды.
В «Хан Шатыр» приходим иногда даже каждый день, а иногда бываем редко. Сегодня пришел с семьей, детьми, чтобы
закупиться в школу. Нравятся разные магазины нам здесь,
определенные не могу выделить. Покупаем там, где нужно.
А после шопинга всегда заходим перекусить на фудкорт. Любим KFC, HARDEE’S. Нравится «Хан Шатыр» большим выбором магазинов и удобством.

Жамал,
25 лет

Болатжан,
37 лет

Мен мұнда әпкем және ағаммен келдім. Керекті заттарды
осы жерден сатып алайық деп шештік. «Хан Шатырға» жиі
келеміз, себебі барлығын бір жерден алуға болады. Дүкендерден әсіресе LICHI-ді бөлек атап өтер едім. Жағажайда суға
шомылуға болады. Онда кәдімгі нағыз жағажай, теңіз сияқты керемет. Кішкентай кезімде ойын орталығына да барып
көрдім. Бізге жаңа Chaplin кинотеатры ұнайды.
Я здесь с сестрой и братишкой. Мы решили здесь погулять и
кое-что купить. Достаточно часто приходим в «Хан Шатыр»,
потому что нравится, что можно все сделать в одном месте.
Из магазинов особенно люблю LICHI. На пляже купались. Там
классно, будто на настоящем пляже, на море. В игровой центр
ходили, но когда еще были маленькими. Нравится нам и новый кинотеатр Chaplin. Все здесь удобно и в одном месте.

Мен мұнда әпкем және баламмен келдім. Менің әпкем Алматыдан келді, мен оған «Хан Шатыр» ғимаратын көрсеткім
келді. Балалар қазір іс-шараларды тамашалап жүр. Негізінен
мұнда шоппинг пен балалар бағдарламалары ұнайды. Мен
жеке ZARA брендін ұнатамын, ал балаларды негізінен LC
WAIKIKI-ден киіндіремін. Балаларды кинотеатрға, ойын орталықтарына апарамыз. Демалыс күндері балаларға арналған
іс-шараларға көбірек келгіміз келеді.
Я тут с сестрой и детьми. Моя сестра приехала из Алматы, и
я хотела показать ей «Хан Шатыр». Детки на мероприятии
сейчас. В основном нравятся здесь шопинг и программы
детские. Лично я предпочитаю бренд ZARA, а детей одеваю
в основном в LC WAIKIKI. Кинотеатр с детьми посещаем, в
игровой центр приводим. Хотелось бы больше попадать на
детские мероприятия по выходным.
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ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Біз мұнда отбасымызбен жиі келеміз, бүгін мен де олардан
қалыспай осында келдім. Ертең менің туған күнім, біз осы
жерден сауда жасайық деп шештік. Мұнда барлығы өте керемет. Балалар мен ересектер үшін жағдайлар жасалған. Негізінен шоппингке келіп, серуенге жиі шығамыз. Мен ZARA
HOME-нан сауда жасағанды ұнатамын. Одан қалды жағажайға да барып тұрамыз. «Хан Шатыр» ұнайды, бұл жерде жайлы,
жинақы және орналасуы өте ыңғайлы.
Мы часто приходим сюда с семьей, и сегодня я тоже с ними.
Завтра у меня день рождения, и мы решили прийти закупиться. Очень всем довольны здесь. Нравится, что много мероприятий всегда для детей, взрослых. В основном приходим
на шопинг и прогуляться. Я люблю что-нибудь для дома купить в ZARA HOME. Мы собираемся сходить на пляж. Нравится «Хан Шатыр» тем, что здесь уютно, компактно все и расположение очень удобное.

Куляй,
62 года

Мен «Хан Шатырда» жиі болмаймын. Бірақ негізінен дүкендерден өзіме қажетті нәрселерді алу үшін келемін. Бүгін
демалыс күнді осында өткізіп, серуенге шығып, дүкенге барайық деп шештік. Бутиктерден NEW YORKER ұнайды. Содан
кейін фуд-кортқа бару керек. Маған latte кафесі де ұнайды,
онда ыңғайлы. Мұнда концерттер, бағдарламалар жиі өтіп
тұрады.

Айжан,
28 лет

Я в «Хан Шатыр» бываю нечасто, но в основном прихожу
что-то посмотреть для себя в магазинах. Сегодня в выходной
день проезжала мимо и решила зайти прогуляться, пройтись по магазинам. Из бутиков здесь люблю NEW YORKER.
Потом обязательно зайду перекусить на фуд-корт. Мне нравится и кафе LATTE, там уютно находиться. Нравятся здесь
концерты, программы разные.

Біз бүгін кино көру үшін Chaplin-ге келдік. Бұл — менің досым.
Мен мұнда әр демалыс күндері келемін. Өте көңілді, әсіресе
ойын-сауық бағдарламалары жиі өтіп тұрады. Жағажайда әлі
болған жоқпыз, реті келсе, сонда барғымыз келеді. «Мұнара»
аттракционына шықтық, есте қаларлық әсер алдық.

Бота,
41 год

Мы пришли сегодня в кино Chaplin. Это моя подруга. Я бываю здесь почти каждые выходные. Здесь очень весело,
особенно когда развлекательные программы проходят. Любим покушать в KFC, HARDEE’S. На пляже не были еще, но
хотелось бы попасть туда. Из аттракционов прокатились на
«Башне», запомнилось надолго!
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Ерсултан, 21 год,
Асель, 19 лет

TUDORS ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ TUDORS
32

14 қаңтар күні алғаш рет Нұр-Сұлтанда бүкіл
әлемге танымал түрік бренді TUDORS ерлер
киімдерінің желісі ашылды. Бренд ерлерге
арналған сәнді көйлек, күнделікті және классикалық стильде футболкаларды ұсынады.
Брендтің артықшылығы — үлкен көлемдегі өлшемдер мен көптеген түстердің үйлесімділігінде. TUDORS-да аксессуарлар мен парфюмдерді
де таңдай аласыз. TUDORS бұл — қолжетімді
бағадағы сапалы ерлер киімі. TUDORS екінші
қабатта орналасқан.
14 января открылся первый в Нур-Султане и
известный во всем мире турецкий бренд мужской линии одежды TUDORS. Бренд специализируется на производстве стильных мужских
рубашек, футболок в повседневном и классическом стилях. Достоинства бренда — большой размерный ряд, а также множество цветовых решений. В TUDORS вы также подберете
аксессуары и парфюм. TUDORS — это качественная мужская одежда по демократичным
ценам. TUDORS находится на втором этаже.

Sky Beach Club — жанға жайлы орын
Sky Beach Club — место для вашего лета
Sky Beach Club — бұл тек тәніңізді рахатқа бөлейтін демалыс түрі ғана емес, сондай-ақ күмбез
астында жарқын әрі әсерлі кештерді өткізуге мүмкіндік бар. 14 ақпан ғашықтар күнінде Sky Beach
Club-та Hawaiian Love Party кеші өтті. Сіздерді достарыңызбен уақытты тиімді өткізе отырып, бассейнде жүзіп, жанды музыканың сазына бөленуге
шақырамыз. «Хан Шатыр» күмбезінің астындағы
құм жағажайда достар мен туыстарыңның ортасында көңіл көтер.

Sky Beach Club — это не только расслабляющий отдых, но и яркие зажигательные вечеринки под самым куполом. В День всех влюбленных, 14 февраля,
в Sky Beach Club прошла жаркая вечеринка Hawaiian
Love Party с яркой шоу-программой, приглашенными гостями, специальным меню и танцами. Приглашаем вас на наши пляжные вечеринки, чтобы
отлично провести время с друзьями, поплавать в
бассейне и потанцевать под звуки живой музыки.
Приводи друзей и родных расслабиться на песчаном пляже под самым куполом «Хан Шатыр»!
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Балалардың ең сүйікті мультсериалдарының бірі –
«Щенячий патруль». Сондықтан да біз «Хан Шатырға»
балалық шақтың ең танымал кейіпкерлерін шақырып тұрамыз. 8 ақпанда балалар «Щенячий патруль»
мультипликациялық әлеміне саяхат жасады. Көңілді аниматорлармен кездесті, конкурстарға қатысып,
би биледі. Ең қызығы самокаттардағы күрес жарысы
болды. Ал ең соңында кішкентай қонақтар өздерінің
сүйікті кейіпкерлерімен қимай қоштасты. Сіздерді әр
демалыс күндері атриумда күтеміз.

Одним из самых любимых мультсериалов детей является «Щенячий патруль». Именно поэтому мы приглашаем в «Хан Шатыр» самых популярных героев из
мира детства. 8 февраля детки смогли погрузиться в
увлекательный мультипликационный мир «Щенячьего патруля». Встретились с веселыми аниматорами,
поиграли в конкурсы, поучились танцевать. Самым
веселым стало соревнование наперегонки на самокатах! А в самом конце маленьким гостям совсем не
хотелось отпускать своих любимых героев. Ждем вас
каждые выходные в атриуме.
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Сүйікті адамды қуантудың тағы бір себебі – Ғашықтар
күні. 14 ақпанда «Хан Шатыр» СОО-да ең романтикалық
және жылулыққа толы көңіл көтеру бағдарламасы өтті.
Біз барлық би әлемінің әуесқойларын Бачата бойынша
әсерлі мастер-класқа жинадық! Мұнда жұптар да, достар да, балалармен бірге отбасылар да жиналды. Бір
сөзбен айтқанда, қатысуға барлығы мүмкіндік алды!
Мастер-класс, романтикалық фотозон, Chaplin Cinemas
кинотеатрына, Sky Beach Club жағажайына сыйлық сертификаттарының ұтыс ойыны, сондай-ақ «ЭПЛ. Якутия
гауһарлары-нан» әшекейлері — біздің қонақтарымызға мерекенің жылы атмосферасын сезінсін деген ниетпен тарту етілді. Сондай-ақ қонақтар мерекенің бақытты сәтін арнайы фотобокста бейнеледі. Сіздерді «Хан
Шатырдағы» ең жайлы кештерге күтеміз!
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День всех влюбленных — еще один повод порадовать
любимого человека. 14 февраля в ТРЦ «Хан Шатыр»
прошла самая романтичная и теплая развлекательная
программа. Мы собрали всех любителей танцевального мира на зажигательном мастер-классе по бачате! Здесь собрались и влюбленные парочки, и друзья,
и семьи с детьми. Словом, поучаствовать могли все!
Мастер-класс, романтичная фотозона, розыгрыш подарочных сертификатов в кинотеатр Chaplin Cinemas,
на пляж Sky Beach Club, а также украшений от «ЭПЛ.
Якутские бриллианты» — все это ждало наших гостей,
чтобы они почувствовали теплую атмосферу праздника. А еще гости могли запечатлеть счастливый момент праздника в специальном фотобоксе. Ждем вас
на самые уютные вечера в «Хан Шатыр»!

«Хан Шатырда» жаңа «Нұрлы Науқан» акциясы өтуде.Тиімді сатып алулар жасай отырып, Rixos желісінің
үздік әлемдік отельдеріне, Түркияға, Египетке және
БАӘ-ге екі адамдық жолдамалардың бірін ұтып алуды ұмытпаңыз! 22 ақпанда екінші аралық ұтыс ойыны
өтті. Rixos President Astana-да 2 адамға екі күндік жолдаманы Томирис Шалқарова иеленді! Құттықтаймыз!
Ұтыс ойынына қатысу үшін сізге «Хан Шатырдың» кез
келген дүкенінен 1 күн ішінде жалпы сомасы 20 000
теңгеге сауда жасау қажет. Финалдық ұтыс 26 сәуірде
өтеді.
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В «Хан Шатыр» проходит новая солнечная акция
«Нұрлы Науқан». Совершая выгодные покупки, не забудьте принять участие и выиграть одну из путевок на
двоих в лучшие мировые отели сети Rixos, в Турцию,
Египет и ОАЭ! 22 февраля состоялся второй промежуточный розыгрыш. Счастливым обладателем двухдневного проживания на 2 персоны в Rixos President
Astana стала Шалкарова Томирис! Поздравляем! Для
участия в розыгрыше вам нужно совершить покупки
на общую сумму 20 000 тенге за 1 день в любых магазинах «Хан Шатыр». Финальный розыгрыш состоится
26 апреля.

Ал 23 ақпанда тағы бір ойын-сауық бағдарламасы
өтті. Барлық балалар мультфильмдер мен ертегілердегі сүйікті кейіпкерлерімен кездесуді армандайды.
Біздің үлкен әрі әдемі сауда-ойын-сауық орталығында кез келген арманды жүзеге асыруға болады! Қонақтар танымал «Холодное сердце» мультфильмінің
кейіпкерлерімен танысуға мүмкіндік алды! Аниматорлар балалардың көңілін көтеріп, конкурстар өткізді. Бізге әр демалыс сайын мультфильмдердің кейіпкерлерімен кездесуге келіңіз!
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А 23 февраля состоялась еще одна детская развлекательная программа. Не секрет, что все детки мечтают
встретиться со своими любимыми героями из мультфильмов и сказок вживую. Это возможно в нашем
большом и красивом торгово-развлекательном центре! Наши гости получили шанс увидеться с героями
из популярного детского мультфильма «Холодное
сердце»! Аниматоры забавляли деток, проводили
конкурсы, играла веселая музыка. Приходите к нам
каждые выходные, чтобы встречаться с героями мультфильмов!

ТУРИЗМ

Большое Алматинское озеро

Побережье Абу-Даби

Отель Rixos Premium Dubai

Курорт «Шымбулак»

МЕРЕКЕЛІК ДЕМАЛЫС
КҮНДЕРІНЕ ИДЕЯЛАР
ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Наурыз мейрамдарға толы ай. Демалып әрі уақытты
барынша пайдалы өткізгің келеді. Қысқа демалыста
қайда бару керектігін білмейтіндер үшін біз сіздерге
тән мен рухыңызға пайдалы идеялар топтамасын дайындадық.

Март богат на праздники. Хочется отдохнуть и с максимальной пользой провести время. Для тех, кто не
знает, куда отправиться в небольшой отпуск, мы подготовили идеи, где можно с пользой для души и тела
провести время.

Қазақстан

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Туркестан

Қазақстанда да әдемі жерлер жетерлік. Отбасылық демалыстың тамаша нұсқаларының бірі — Алматы маңындағы
Шымбұлақ тау шаңғысы курорты. Мұнда арқан жолдары,
кәсіби арқан паркі, парапланда ұшу, жай ғана серуендеу,
шаңғы тебу, сондай-ақ ойын-сауықтың небір түрі бар.
Таза ауадағы есте қаларлық демалыс күндер!Алматының
көрікті орындарына жақын жерде — Rixos Almaty отелі
орналасқан. Онда сіз көктемгі демалысыңызды өткізе
аласыз. Тыныш әрі жұмбақ жерлердің таңғажайып табиғатын тамашалау үшін туристер мен жергілікті тұрғындардың сүйікті орны — Үлкен Алматы көліне бару керек.
Қазақстанның оңтүстігінде отанымыздың ежелгі қалалары: Шымкент, Түркістан, Отырар арқылы тарихи саяхат
жасаңыз. Сіз Шымкент қаласында ең әдемі бес жұлдызды
Rixos Khadisha Shymkent тоқатай аласыз.
Отель Rixos Khadisha Shymkent

Біріккен Араб Әмірліктері

Объединенные Арабские Эмираты

Бұл — наурыздағы ең танымал туристік бағыттардың
бірі. Бәрінен бұрын көпшілік Дубай қаласын жақсы
көреді. Бұл БАӘ-нің визит картасы десе де болады.
Бұл жер сөз болғанда «ең» қосымшасын қоса айтпау
мүмкін емес. Бұл қалада әлемдегі ең ұзын метро бар,
ол жүргізушілерсіз жұмыс істейді. Мұнда әлемдегі ең
биік ғимарат — Бурдж-Халифа орналасқан. Биіктігі 830
метр. Дубайдың жанында БАӘ-нің астанасы — Абу-Даби қаласы бар. Ол жақтан ең үлкен әрі ғажайып шейх
Заид мешітіне сапар шеге аласыз. Немесе әлемдегі ең
үлкен ойын-сауық саябағына Феррариден адреналин
алуға асығыңыз. Сіз бес жұлдызды Rixos қонақ үйлеріне тоқтай аласыз: Rixos Premium Saadiyat Island, Rixos
Premium Dubai, Rixos The Palm Dubai.

Это одно из самых популярных туристический направлений в марте. Больше всего любят город Дубай — это
визитная карточка ОАЭ. Это место, о котором можно
говорить всегда с приставкой «самый». Здесь находится самый длинный метрополитен в мире, который
работает без машинистов. Здесь и самый высокий небоскреб в мире The Burj Khalifa в 830 м. Рядом с Дубаем находится столица ОАЭ — Абу-Даби. Полюбуйтесь
здесь на великолепную роскошную Мечеть шейха Зайда или испытайте адреналин в самом большом парке развлечений Ferrari World. Остановиться для отдыха можно в пятизвездочных отелях сети Rixos: Rixos
Premium Saadiyat Island, Rixos Premium Dubai, Rixos The
Palm Dubai.

Казахстан

Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби

В Казахстане много красивых мест. Один из прекрасных
вариантов для семейного отдыха — горнолыжный курорт
Шымбулак, близ Алматы. Здесь канатные дороги, высокогорный веревочный парк, катание на парапланах, пешие
походы, горнолыжные трассы, развлекательные программы. Яркие выходные на свежем воздухе обеспечены! Неподалеку от главных достопримечательностей Алматы
расположен современный роскошный отель Rixos Almaty,
в котором вы можете остановиться во время весенних
праздников. А полюбоваться завораживающей природой
тихих загадочных мест отправляйтесь на Большое Алматинское озеро, излюбленное место туристов и местных
жителей. Оказавшись на юге Казахстана, отправляйтесь
в историческое путешествие по древним городам нашей
родины: Шымкент, Туркестан, Отрар. Остановиться в городе Шымкент вы можете в одном из красивейших пятизвездочных отелей Rixos Khadisha Shymkent.
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Башня Галата в Стамбуле

НАУРЫЗ\МАРТ

Түркия

Отель Rixos Pera Istanbul

Наурызда Түркияда тарихи орындарға экскурсиялық
бағдарламалар туристер арасында өте танымал. Тамылжыған күн райы экскурсияларды жарқын етіп, шаршамауға мүмкіндік береді. Мәдениеті мен тарихы екі
құрлықта орналасқан таңғажайып жұмбақ Ыстамбұлдан
бастаңыз. Ол сізге өз құпияларын аша отырып, тарих қойнауына бойлатып, ұмытылмас әсер сыйлайды. Қаланың
панорамасын Галата мұнарасының бақылауға болады.
Діни ғимараттардың ішінен Сұлтан Ахметтің Көк мешіті
мен Айя-софия мұражайын ерекше атап өткен жөн. Сұлтанның резиденциясына, Топкапы сарайына баруды
және Еуропалық Долмабахче сарайының әдемілігін көруді ұмытпаңыз. Қала бойынша серуендеудің ең ыңғайлы
жолы - қаланың дәл орталығында орналасқан қонақ үйге Турция
тоқтау — Rixos Pera Istanbul.
В марте в Турции очень популярны среди туристов экскурсионные программы по историческим местам. ПогодАйя-София в Стамбуле
ные условия позволяют сделать экскурсии насыщенными
и в то же время не утомительными. Начните изучение
культуры и истории с города, расположенного на двух
континентах, удивительного загадочного Стамбула. Он откроет вам свои тайны, погрузит в историю и подарит незабываемые впечатления. Панораму города можно увидеть с высоты птичьего полета со смотровой площадки
башни Галата. Из религиозных сооружений стоит выделить Голубую мечеть султана Ахмета и музей Айя-София.
Не забудьте посетить и резиденцию султана, дворец Топкапы, и посмотреть на великолепие европейского дворца
Долмабахче. Удобнее всего для прогулок по городу остановиться в отеле, который находится в самом центре города — Rixos Pera Istanbul.
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