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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

2020 год — красивое число. Оно воодушевляет на 
перемены, реализацию поставленных целей и помо-
гает определиться с жизненно важными событи-
ями. В Новом году желаем вам не потерять вдох-
новения и реализовать задуманное, а мы в «Хан 
Шатыр» постараемся подарить вам еще больше 
положительных эмоций!
Декабрь выдался очень плодотворным. В декабре 
мы порадовали наших гостей двумя розыгрышами. 
Вы узнаете победителей суперакции «Жүлдехан», 
а еще в преддверии Нового года мы разыграли два 
приятных подарка. Январь — время распродаж, 
поэтому мы собрали для вас коллекции 2019 года, 
которые можно приобрести со скидками, а также 
порадовали вас новинками в индустрии красоты и 
не только. Декабрь был богат на мероприятия и 
праздники, и часть из них нам удалось осветить 
в январском выпуске. А также для вас киноновинки, 
ваши отзывы и многое другое!

Приятных минут чтения!
Анна Русакова

2020 жыл — әдемі сан. Ол өзгерістерге, алға қой-
ылған мақсаттарды жүзеге асыруға рухтандыра-
ды және өмірлік маңызды оқиғаларды анықтауға 
көмектеседі. Жаңа жылда сіздерге шабыттарыңы-
зды жоғалтпауды және ойлағанды жүзеге асыруды 
тілейміз, ал біз «Хан Шатырда» сіздерге барынша 
көп жағымды көңіл-күйлерді сыйлауға тырысамыз!
Желтоқсан өте өнімді болды. Желтоқсанда біз 
қонақтарымызды екі ұтыс ойынымен қуанттық.
Сіздер «Жүлдехан» супернауқанының жеңімпазда-
рын білесіздер, және де Жаңа жыл қарсаңында біз екі 
жағымды сыйлықты ойнаттық. Қаңтар — жап-
пай сатылымдар уақыты, сондықтан сіздер үшін 
шегерімдермен сатып алуға болатын 2019 жылдың 
топтамаларын жинадық, сондай-ақ сұлулық өн-
дірісіндегі жаңалықтармен қуанттық. Желтоқсан 
шаралар мен мерекелерге бай болды, және олардың 
бір бөлігін бізге қаңтар шығарылымында жарыққа 
шығаруға мүмкіндік туды. Сонымен қатар, кино 
жаңалықтары, пайымды пікірлеріңіз бен көптеген 
басқалары сіздер үшін!

Оқу минуттары рахат сыйласын!
Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Анна Русакова, Анна Гечим, 

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон, 
 Альбина Алдымбаева

Дизайн: Ирина Короленко

Над номером работали:
Анна Русакова, Анна Гечим, 
Данияр Акчурин, Айгерим Карсон, 
Альбина Алдымбаева
Дизайн: Ирина Короленко
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«ЖҮЛДЕХАН» 2019 ҰТЫСЫНЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

«Хан Шатыр» СОСО сіздерді науқандармен және 
сыйлықтармен қуантуды ұнатады. Жарты жыл ара-
лығында, 2 маусымнан 16 желтоқсанға дейін «Хан 
Шатырда» «Жүлдехан» супернауқаны өткізілді. Сіз-
дер үшін суперсыйлықтар әзірленді: «Лея» құрылыс 
компаниясынан бір бөлмелі үш пәтер, Toyota City 
Astana автоорталығынан Toyota Corolla автомобилі 
және SULPAK-тан iPhone Apple-гаджеттері, iPad және 
Apple Watch. Әр ай сайын «Хан Шатыр» аралық ұтыс 
ойындарын өткізіп, сіздерді SULPAK-тан гаджет-
термен қуантты. Ұтыс ойынына қатысу шарты «Хан 
Шатыр» СОСО-да бір күнде 20 000 теңге және одан 
жоғары сомаға тауар сатып алу болды. 
Ал, 17 желтоқсанда жарқын концерттік бағдарлама-
мен науқанның суперфиналы өтті. 
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ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША 
«ЖҮЛДЕХАН» 2019

ТРЦ «Хан Шатыр» любит радовать вас акциями и 
подарками. На протяжении полугода, со 2 июня по 
16 декабря в «Хан Шатыр» проходила суперакция 
«Жүлдехан». Для вас были подготовлены суперпо-
дарки: три однокомнатных квартиры от строитель-
ной компании» «Лея», автомобиль Toyota Corolla 
от Toyota City Astana и Apple-гаджеты iPhone, iPad и 
Apple Watch от SULPAK. Каждый месяц «Хан Шатыр» 
проводил промежуточные розыгрыши и радовал вас 
гаджетами от SULPAK.Условием участия в розыгры-
ше была покупка товаров в течение одного дня в ТРЦ 
«Хан Шатыр» на сумму 20 000 тенге и выше. 
А 17 декабря с яркой концертной программой состо-
ялся суперфинал акции. 
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Келесі жеңімпаздар жүлделердің бақытты иегерлері 
болды: 
1. Ipad 2018 32 Gb, купон №058749, Маржан Салтанбе-
кова
2. Ipad 2018 32 Gb, купон №021280, Масимова Луиза
3. Iphone XR Black, купон №028769, Ильясова Мадина
4. 2019 жылғы Toyota Corolla, купон №063781, Меирбе-
кова Айгель
5. Бір бөлмелі пәтер, купон №057149, Зекенов Нұрзат
6. Бір бөлмелі пәтер, купон №032245, Кожаева Динара
7. Бір бөлмелі пәтер, купон №051102, Имангалиева Ди-
нара

На главном розыгрыше счастливыми обладателями 
призов стали:
1. Ipad 2018 32 Gb, купон №058749, Маржан Салтанбе-
кова
2. Ipad 2018 32 Gb, купон №021280, Масимова Луиза
3. Iphone XR Black, купон №028769, Ильясова Мадина
4. Toyota Corolla 2019 года, купон №063781, Меирбеко-
ва Айгель
5. Однокомнатная квартира, купон №057149, Зекенов 
Нұрзат
6. Однокомнатная квартира, купон №032245, Кожа-
ева Динара
7. Однокомнатная квартира, купон №051102, Иманга-
лиева Динара

1 2 3

Барлық қатысушыларға алғыс білдіреміз және жаңа ұтыс ойындарында сәттілік тілейміз!
Благодарим всех участников и желаем удачи в новых розыгрышах! 



MUST HAVE

АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА

ALDO-ДАН ACCESSORIES ЖЫЛЫ  
МОЙЫНОРАҒЫШ

Қыс үшін нағыз must have — жылы 
және жайлы мойынорағыш. Қата-
рынан бірнеше маусымдар тренді 
— кең ауқымды көлемді мойыно-
рағыш. Бұл аксессуарда екі тренд 
іске асырылған — принт тор және 
өнімнің жылы түсі. Күз немесе қыс 
үшін тамаша жарасымды. ALDO дү-
кенінде мойынорағышқа сіздер, 
сондай-ақ, қолғаптар немесе басқа 
аксессуарлар таңдай аласыздар.

ТЕПЛЫЙ ШАРФ ОТ ALDO 
ACCESSORIES

Настоящий must have для зимы — те-
плый и комфортный шарф. Тренд не-
скольких сезонов подряд — широкие 
массивные шарфы. В этом аксессуаре 
воплотились два тренда — принт клет-
ка и теплый цвет изделия. Отлично по-
дойдет для осени или зимы. В магазине 
ALDO к шарфу вы можете подобрать 
также перчатки или другие аксессуары.

MON AMIE-ДЕГІ BOSS THE SCENT 
ABSOLUTE HUGO BOSS ПАРФЮМІ

Boss The Scent Absolute жұпары — ба-
тылдықтың жаңа нышаны. HUGO BOSS 
ұсынған парфюм нәзік талғамды хош иіс 
көмегімен заманауи батылдықтың көпте-
ген қырыш ашады.Жоғарғы нота: зімбір, 
ортаңғы ноталар: манинка, мондия тамы-
ры, базалық нота: ветивер.

ПАРФЮМ BOSS THE SCENT 
ABSOLUTE HUGO BOSS В MON AMIE

Аромат Boss The Scent Absolute — сим-
вол новой мужественности. Парфюм от 
HUGO BOSS отражает многочисленные 
грани современной мужественности, 
передавая их с помощью утончённого 
аромата. Верхняя нота: имбирь, средние 
ноты: манинка, корень мондии, базовая 
нота: ветивер.

SULPAK-ТАҒЫ GARMIN FENIX 5 
PLUS САҒАТТАРЫ

Fenix 5 Plus сериясындағы сағаттар 
спортшылар және белсенді демалы-
сты сүйетіндерге арналған. Сағаттар 
бағытты карта, пульсометр және дәл 
навигация беру үшін бірнеше серік-
тік жүйеге ие.Заманауи атқарымда-
ры сіздің спорттық пішіміңізді және 
жаттығулар тиімділігін бақылауға 
мүмкіндік береді.Өзіңіздің жаттығу-
ларды бақылау үшін физиологиялық 
көрсеткіштерді қолданыңыз.

ЧАСЫ GARMIN FENIX 5 PLUS  
В SULPAK

Часы серии Fenix 5 Plus предназна-
чены для спортсменов и любителей 
активного отдыха. Часы имеют карты 
с маршрутизацией, пульсометр и не-
сколько спутниковых систем для точ-
ной навигации. Современные функ-
ции позволяют отслеживать вашу 
спортивную форму и эффективность 
занятий. Используйте физиологиче-
ские показатели для наблюдения за 
своими тренировками.
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ADIDAS JAKE BOOTS 2.0 БӘТЕҢКЕЛЕРІ ADIDAS-тан 
Jake Boots 2.0 бәтеңкелердің жаңа үлгісі — әлемнің үздік 
сноубордшыларының бірі Джейк Бловельтпен бірлескен жұ-
мыстың нәтижесі. Бәтеңкелердің үстіңгі қабаты суға төзімді 
күдеріден жасалған, жылы ұлтарағы және құрылымы берік та-
баны бар, соның арқасында жылу мен жайлылық сыйлайды.
Олар қала ішінде немесе таулы соқпақтарда серуендеуде өте 
мінсіз.

БОТИНКИ ADIDAS JAKE BOOTS 2.0
Новая модель ботинок от ADIDAS Jake Boots 2.0 — результат 
совместной работы с Джейком Бловельтом, одним из лучших 
сноубордистов мира.Ботинки выполнены из водостойкого 
замшевого верха, имеют теплую стельку и устойчивую кон-
струкцию подошвы, благодаря чему дарят тепло и комфорт. 
Они идеальны для прогулок по городу или по горным тропам.

TIMBERLAND-ТЕН АРҚА ҚОРЖЫН
Америкалық аяқ киім өндірушісі 
TIMBERLAND өз өнімдерінің сапа-
сымен бүкіл әлемді бағындырды. 
TIMBERLAND-тен сиымды және 
ыңғайлы арқа қоржындар спортпен 
шұғылдану үшін де, сондай-ақ, күн-
делікті өмірде тасу үшін де жақсы.Бұл 
брендтің тауарлары белсенді спорт 
түрлерімен шұғылданушыларға сай 
келеді.

РЮКЗАК ОТ TIMBERLAND
Американский производитель обу-
ви TIMBERLAND покорил весь мир 
качеством своей продукции. Вме-
стительные и удобные рюкзаки от 
TIMBERLAND хороши как для занятий 
спортом, так и для ношения в повсед-
невной жизни. Товары данного брен-
да подходят для тех, кто занимается 
активными видами спорта. 

«СПОРТМАСТЕР» ҰСЫНҒАН NEW ERA БӨРІГІ

ШАПКА NEW ERA ОТ «СПОРТМАСТЕР»
Самый большой выбор шапок и других качественных аксессуа-
ров вы найдете в магазине «Спортмастер». Бренд славится ши-
роким ассортиментом одежды, обуви, экипировки и инвентаря 
для разных видов спорта. В «Спортмастер» вы найдете теплые 
зимние шапки для всей семьи.

MASSIMO DUTTI ҚОЛҒАПТАРЫ
Жылы стильді қолғаптар — бейнені 
безендіріп және толықтырушының өзі. 
MASSIMO DUTTI-де сіздер жылы қой 
терісінен жасалған екі түсті қолғаптарды 
табасыздар.Қолғаптардың астары жүн 
мен кашемирден жасалған. MASSIMO 
DUTTI қолғаптары — осы қысқа қажет-
тінің өзі. 

ПЕРЧАТКИ ОТ MASSIMO DUTTI
Теплые стильные перчатки — то, что 
украшает и дополняет образ. В MASSIMO 
DUTTI вы найдете двухцветные перчатки 
из теплой овечьей кожи. Подкладка пер-
чаток выполнена из шерсти и кашемира. 
Перчатки от MASSIMO DUTTI — то, что 
нужно этой зимой. 

-MEN

Бөріктердің және басқа сапалы аксес-
суарлардың ең үлкен таңдауын сіздер 
«Спортмастер» дүкенінде табасыздар. 
Бренд әртүрлі спорт түрлеріне арналған 
киімдер, аяқ киімдер, жабдықтар және 
құрал-саймандардың кең түржинағымен 
атақты. «Спортмастер» дүкенінде сіздер 
барлық отбасыға арналған қысқы жылы 
бөріктерді табасыздар.
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
BALDI ЕТІКТЕРІ

Біздің қысқа үйреншікті биік етіктер тағы да трендте. 
BALDI-де 2020 жылдың әдемі және жылы аяқ киімнің 
жаңа қысқы топтамалары ұсынылған. Күдеріден жа-
салған бургунди игі реңктегі биік етіктер сіздерді бір-

MUST HAVE

САПОГИ ОТ BALDI
Привычные для нашей зимы высокие са-
поги снова в тренде.В BALDI представле-
на красивая и теплая обувь новых зимних 
коллекций 2020 года. Высокие сапоги из 
замши в благородном оттенке бургунди 
будут радовать вас не один сезон. Они 
имеют теплые стельки из овечьей шерсти 
и отлично сочетаются как с брюками, так и 
с юбками.

неше маусым қуантады. Олар қой 
жүнінен жасалған жылы ұлтарақтарға 
ие және шалбарлармен де, белдем-
шелермен де тамаша үйлесімді. 

UNDER ARMOUR-ДАҒЫ UA HOVR 
PHANTOM/SE КРОССОВКАЛАР

Қаңтар — жаңа жыл басындағы 
спортпен шұғылдану үшін және өзі-
не күтім жасауға өте жақсы уәждеме. 
Бұлар аяқта тіпті сезілмейтін, жүгіру-
ге арналған жайлы және мегажеңіл 
кроссовкалар. Олар жаттығулар кезін-
дегі икемділік пен амортизация қажет 
жандар үшін арнайы жобаланған.

КРОССОВКИ UA HOVR 
PHANTOM/SE В UNDER 

ARMOUR
Январь — отличная мотивация для 
занятий спортом и ухода за собой 
в начале нового года. Это комфорт-
ные и мегалегкие кроссовки для 
бега, которые совершенно не ощу-
щаются на ноге. Они спроектирова-
ны специально для тех, кому нужна 
гибкость и амортизация во время 
тренировок.

BEAUTYMANIA-ДАҒЫ ORCHID  
POWDER MONTALE ХОШ ИІС

Ерлер мен әйелдерге арналған бұл хош иіс гүл-
ділер тобына жатады. Хош иіс композициясында 
кокос, орхидея, ақ гүлдер және иланг-иланг нота-
ларының таңғажайып үйлесімдігі бар. Бұл нәзік, 
сезімтал және опалы хош иіс жылдың қысқы мез-
гілінде таңғаларлықтай танымал. Кештерге неме-
се күнделікті өмірге тамаша сәйкес келеді.  

АРОМАТ ORCHID POWDER MONTALE 
В BEAUTYMANIA

Это аромат для женщин и мужчин, принадлежит 
к группе цветочных. В композиции аромата не-
обычное сочетание нот кокоса, орхидеи, белых 
цветов и иланг-иланга. Этот нежный, чувствен-
ный пудровый аромат невероятно популярен в 
зимнее время года.Отлично подходит для вечера 
или на каждый день.
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L’OCCITANE-ДЕН ТӘНГЕ АРНАЛҒАН 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ САД» КРЕМІ

Жылдың қысқы мезгілінде теріге ұқып-
ты күтім жасау өте маңызды. L’OCCITANE 
ұсынған үлпілдек сіңімді крем құрамында 
5% карите майы бар, соның арқасында тері 
тиімді жұмсарады. Кремнің жеңіл текстура-
сы жағымды гүлді жұпар қалдыра отырып, 
теріде лезде ериді. Крем теріге 24 сағат 
ішінде сіңеді.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
САД» ОТ L’OCCITANE

В зимнее время года очень важно береж-
но ухаживать за кожей. Воздушный пита-
тельный крем от L’OCCITANE содержит 5% 
масла карите, благодаря которому эффек-
тивно смягчается кожа. Легкая текстура 
крема мгновенно тает на коже, оставляя 
приятный цветочный аромат. Крем береж-
но питает кожу в течение 24 часов.

-WOMEN

SWISS TIME-ДАҒЫ LONGINES  
SYMPHONETTE САҒАТТАРЫ

Longines Symphonette сағаттар топтамасы — 
жетілген дизайн мен сапаның бір мезгілдегі үй-
лесімділігі. Сағаттар 13 гауһар таспен әшекейлен-
ген қара лакталған өңделген циферблатқа, тот 
баспайтын құрыштан жасалған көрікті білезікке 
және жақұт шыныға ие. Одан өзге олар су өткіз-
бейді және кез келген бейне үшін құтқару болады.

THE NORTH FACE ҰСЫНҒАН 
СПОРТТЫҚ ЖЕКЕТ

THE NORTH FACE ұсынған флисті 
жекет жылдың кез келген мез-
гілінде ыңғайлы. Жазда салқын 
кештерден құтқарады, ал қыста 
онымен спортпен шұғылдануға 
ыңғайлы. Америкалық бренд-
тің жұмсақ флисті жекеті жай-
лылық пен жылу үшін жасалған. 
Ол ыңғайлылықты сезінуді сый-
лайды, сонымен қоса кез келген 
күнделікті қысқы бейнеге жақсы 
жарқын қосымша болады.

СПОРТИВНЫЙ ЖАКЕТ  
ОТ THE NORTH FACE

Флисовый жакет от THE NORTH 
FACE удобен в любое время года. 
Летом спасет от прохладных ве-
черов, а зимой в нем удобно за-
ниматься спортом. Мягкий фли-
совый жакет от американского 
бренда создан для уюта и тепла. 
Он подарит ощущение комфорта, 
а еще станет хорошим ярким до-
полнением к любому повседнев-
ному зимнему образу.

ӘШЕКЕЙЛЕР ҮШІН CARPISA КЕЙСІ
Саяхатшылар және басқалар үшін де мust 
have — италиялық CARPISA брендінің 
әшекейлерге арналған әдемі және ық-
шамды кейс. Кейс сіздердің сүйікті әше-
кейлеріңізді сақтау үшін ыңғайлы. Сол 
сияқты мобильді кейсті өзіңізбен бірге 
алуға да өте ыңғайлы. Сапалы былғары-
дан жасалған кейстер, клатчтар, әмиян-
дар, сөмкелер және шабадандар 1-қабат-
тағы CARPISA-да ұсынылған.

КЕЙС ДЛЯ УКРАШЕНИЙ CARPISA
Must have для путешественников и 
не только — красивый и компактный 
кейс для украшений от итальянского 
бренда CARPISA.Кейс удобен для хра-
нения ваших любимых украшений. 
Мобильный кейс также очень удобно 
брать с собой. Кейсы, клатчи, портмо-
не, сумки и чемоданы из качествен-
ной кожи представлены в CARPISA на 
1 этаже.

ЧАСЫ LONGINES SYMPHONETTE В SWISS TIME
Коллекция часов Longines Symphonette — это сочетание 
совершенства дизайна и вневременного качества. Часы 
имеют черный лаковый полированный циферблат, кото-
рый декорирован 13 бриллиантами, 
изящный браслет из нержавеющей 
стали и сапфировое стекло.Кроме 
того, они водонепроницаемы и станут 
спасением для любого образа.
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ҚАҢТАР: «ХАН ШАТЫРҒА» ШОПИНГ-ТУР
Қаңтар — өнімді шопингтің дәл уақыты, өйткені бұл 
қызықтырғыш жаппай сатылымдардың айы! Атау-
лы брендтердің дүкендерінде атақты қысқы жаппай 
сатылымдар дәл осы айдан басталады. Осы уақытта 
киімді, аяқ киім, аксессуарлар, электрониканы және 
тұрмыстық техниканы ең жоғары шегерімдермен са-

тып алуға болады. «Хан Шатырда» сіздер 2019 жыл-
дың қысқы топтамаларын 70%-ға дейін шегеріммен 
сатып аласыздар. Біз сіздер үшін супершегерімдер-
мен сатып алуға болатын трендті киімдердің таңда-
лымын жасадық!

ZARA 
WOMAN

GUESS NAF NAF

TOMMY 
HILFIGER

TOMMY HILFIGER

CHARLES & KEITH

STRADIVARIUS

ARMANI EXCHANGE 
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ЯНВАРЬ: ШОПИНГ-ТУР В «ХАН ШАТЫР»
Январь — самое время продуктивного шопинга, ведь 
это месяц заманчивых распродаж! Именно с этого 
месяца начинаются знаменитые зимние распродажи 
в магазинах именитых брендов. В это время можно 
с максимальными скидками купить одежду, обувь, 

аксессуары, электронику и бытовую технику. В «Хан 
Шатыр» вы приобретете со скидками до 70% зимние 
коллекции 2019 года. Мы сделали для вас подборку 
современных трендовых вещей, которые можно ку-
пить со суперскидками!

GUESS

КОТОN

КОТОN

КОТОN КОТОN

ALTINYILDIZ 
CLASSICS

LC WAIKIKI

BERSHKA ALTINYILDIZ 
CLASSICS
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BEAUTY-СӨЗДІК: 
ТЕРМИНДЕРДІ ТАЛҚЫЛАЙМЫЗ

Сэндбеггинг
Сэндбе´ггинг — макияжды ұзаққа әбден айқындап 
қоюға мүмкіндік беретін макияж техникасы. Негізгі 
құрал — мөлдір үгілмелі опа. Сэндбеггинг опаны 
бірнеше жерлерге жағуды ұйғарады: Т-аймаққа, 
көз астына және еріндердің айналасына.

Сэндбеггинг
Сэндбе´ггинг — техника макияжа, которая позво-
ляет надолго зафиксировать макияж. Ключевое 
средство — прозрачная рассыпчатая пудра. Сэ-
ндбеггинг предполагает нанесение пудры на не-
сколько областей: на Т-зону, под глаза и вокруг губ.

Кабуки 
Кабу´ки —бұл опаны, брон-
затор немесе далап жағуға 
арналған қысқа сапты жұм-
сақ үлпілдек жаққыш. Ата-
уы визажистер ортасында 
ерекше танымал. Кабуки 
жаққышы бетті тегістейтін 
тәрізді, ал оның түктері 
өнімді барынша дәл жағуға 
мүмкіндік береді.

Жыл сайын барынша көп 
косметикалық жаңалықтар 
пайда болуда, ал олармен 
қоса біздің өмірімізге жаңа 
beauty-терминдер де келу-
де. Біз сіздер үшін кішігірім 
beauty-сөздік құрастырып, 
ең танымал терминдерді 
түсіндіруге тырыстық.

Кисть кабуки 
INGLOT

Кабуки 
Кабу´ки —это мягкая пушистая кисть на короткой руч-
ке для нанесения пудры, бронзатора или румян.Назва-
ние невероятно популярно в среде визажистов.Кисть 
кабуки будто бы полирует лицо, а ее ворс позволяет 
нанести продукт максимально четко.

Альгинатты маска
Альгина´тты маскалар — құра-
мында сирек кездесетін қызыл 
және қоңыр балдырлардан өн-
дірілетін альгин қышқылы бар 
бетке арналған маскалар. Аль-
гинатты маскалар келесі функ-
ционалдылықпен атақты:экс-
пресс-лифтингпен қамтамасыз 
етеді, ылғалдандырады, қартаю 
белгілерімен күреседі, тазарта-
ды, қабынудан арылтады.

Альгинатная 
маска для лица 
в BEAUTYMANIA

Альгинатная маска
Альгина´тные маски —маски для лица, в составе 
которых альгиновая кислота, добываемая из ред-
ких красных и бурых водорослей. Альгинатные ма-
ски славятся функциональностью:обеспечивают 
экспресс-лифтинг, увлажняют, борются с призна-
ками старения, очищают, снимают воспаления.

Конняку
Коння´ку — бұл Amorphophallus 
konjac азиялық өсімдік тамырынан 
жасалған табиғи сорғыш-спонж. 
Мұндай сорғыштар гипоаллерген-
ді және теріні жақсылап тазартуға 
көмектеседі.Спонжға өзіңіздің 
жуынуға арналған сүйікті құра-
лыңызды жағып, көпіртіп және 
бет массажын жасау жеткілікті.

Спонж 
конняку 

в IT’S SKIN

Тинт для губ 
Dior Addict

в MON AMIE

Тинт 
Еріндерге арналған тинт— бұл барлық қыздардың 
арманы.Бұл еріндерге арналған пигменттелген берік 
сұйық флюид— далап тектесі. Тинттер еріндерде 20 
сағатқа дейін сақталады және оның беткі қабаттарында 
іздер қалдырмайды.

Конняку
Коння´ку —это натуральная губка-спонж из корня азиатского 
растения Amorphophallus konjac. Такие губки гипоаллергенны и 
помогают хорошо очистить кожу. Достаточно нанести на спонж 
свое любимое средство для умывания, вспенить и сделать мас-
саж лица. 

Пудра Givenchy 
Prisme Libre Poudre  

в MON AMIE

Тинт 
Тинт для губ — это мечта всех 
девушек. Это пигментированный 
стойкий жидкий флюид для губ 
— аналог помады. Тинты держат-
ся на губах до 20 часов и не остав-
ляют следов на поверхностях.
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BEAUTY-СЛОВАРЬ: 
РАЗБИРАЕМСЯ С ТЕРМИНАМИ

С каждым годом появляется все больше космети-
ческих новинок, а с ними в нашу жизнь приходят 
и новые beauty-термины.Мы попробовали рас-
шифровать самые популярные термины, составив 
небольшой beauty-словарь для вас.

Гоммаж
Гомма´ж — пилингтің алуан түр-
лерінің бірі, бет терісін тазарту менқа-
быршықтану процедурасы. Гоммаж 
құралдары ұсақ дисперсті бөлшектер-
ден тұрады және күтімді, бірақ терінің 
мүйізденген қабатын тиімді жояды.

Гоммаж
Гомма´ж — одна из разновидно-
стей пилинга, процедура очищения 
и отшелушивания кожи лица. Сред-
ства-гоммаж состоят из мелкодис-
персных частичек и бережно, но эф-
фективно удаляют ороговевший слой 
кожи. 

Скраб-гоммаж 
от YVES ROCHER

Мист
Косметикалық «дымка», немесе бетке, 
тәнге, шашқа арналған спрей. Кез келген 
мистсудан және белсенді ингредиент-
терден тұрады, олар айқын міндеттерді 
шешеді: сергітеді, ылғалдандырады, маки-
яжды бекітеді, әлдендіреді, шаршағандық 
іздерін жояды.

Мист
Косметическая «дымка», или спрей для 
лица, тела, волос. Любой мист состоит из 
воды и активных ингредиентов, которые 
решают определенную задачу: освежают, 
увлажняют, закрепляют макияж, тонизи-
руют, снимают следы усталости.Мист 

от Chanel 
в  BEAUTYMANIA

Beauty-блендер
Бұл өң келтіруге арналған жұмыртқа 
пішініндегі атақты спонждың атауы. 
Құрал ерекше танымалдылықты 
блогерлер арқасында иеленген. 
Beauty-блендер гипоаллергенді, 
құрамында латекс жоқ, сондықтан 
мүлдем қауіпсіз.

Beauty-блендер
в  BEAUTYMANIA

Метеориттер
Метеори´ттер — жарық шағы-
стыратын бөлшектері бар түр-
лі-түсті түйіршікті Guerlain 
табындырар опасы. Guerlain фир-
масы шығарған түйіршіктер ма-
кияж әлемінде аңызға айналған. 
Олардың түсі мен шиммер саны-
на байланысты метеориттер опа, 
далап, бронзер немесе хайлай-
тер түрінде қолданылады.

Метеориты 
Метеори´ты — культовая пудра 
Guerlain в разноцветных шари-
ках со светоотражающими ча-
стичками. Выпущенные фирмой 
Guerlain шарики стали легендар-
ными в мире макияжа. В зависи-
мости от их цвета и количества 
шиммера метеориты использу-
ются как пудра, румяна, бронзер 
или хайлайтер.

Beauty-блендер
Это название знаменитого спонжа в форме яйца для 
нанесения тона. Особую популярность инструмент 
приобрел благодаря блогерам.Beauty-блендер гипо-
аллергенен, не содержит латекса, поэтому совершенно 
безопасен. 
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Пудра Guerlain «Метеориты»
в MON AMIE



ӨЗІМІЗГЕ КҮТІМ ЖАСАЙМЫЗ: ТИІМДІ ГАДЖЕТТЕР ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАР 
УХАЖИВАЕМ ЗА СОБОЙ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ГАДЖЕТЫ И УСТРОЙСТВА

SULPAK-ТАҒЫ PHILIPS 
ФОТОЭПИЛЯТОРЫ

Philips-тен BRI956 фотоэпилятор 
шаштарды тиімді жоюға арнайы 
жасалған. Тәннің әртүрлі аймақта-
ры үшін керемет бүгілген сапта-
малар, сондай-ақ, сымды және 
сымсыз режимдері бар. Дермато-
логтармен бірлесе отырып құра-
стырылған.

ФОТОЭПИЛЯТОР 
PHILIPS В SULPAK

Фотоэпилятор от Philips BRI956 
создан специально для эффектив-
ного удаления волос. Имеет уни-
кальные изогнутые насадки для 
различных зон тела, а также про-
водной и беспроводной режимы. 
Разработан вместе с дерматоло-
гами.

BORK-ТАҒЫ D681 RT- 
ЛИФТИНГ ЖҮЙЕСІ

Бұл мінсіз сымсыз гаджет бет 
терісінің серпімділігі мен ық-
шамдылығын қолдауға арналған. 
RT-лифтинг бет бұлшықет то-
нусын сақтайды және коллаген 
өнімділігін ынталандырады. 

СИСТЕМА RT-ЛИФТИНГА  
D681 В BORK

Это уникальный беспроводной 
гаджет для поддержания упру-
гости и подтянутости кожи лица.
RT-лифтинг поддерживает мыш-
цы лица в тонусе и стимулирует 
выработку коллагена. 

ALSER.KZ-тегі ROWENTA  
3 ТЕ 1 МУЛЬТИСТАЙЛЕР

ROWENTA CF4512F0 стайлері 
— сіздерге кез келген шашты 
сәндеуге көмектесетін иннова-
циялық құрылғылар! Стильді 
шаш үлгілерін жасауға арналған 
бұрымдарды түзулеу, бұйралау 
және шашты сәндеу құрылғысы.

МУЛЬТИСТАЙЛЕР ROWENTA  
3 в 1 в ALSER.KZ

Стайлер ROWENTA CF4512F0 — 
инновационное устройство, кото-
рое поможет вам создать любую 
укладку!Выпрямление, завивка и 
укладка локонов в одном устрой-
стве для создания стильных при-
чесок.

ALSER.KZ ҰСЫНҒАН  
PHILIPS ФЕНІ 

Жеңіл көпфункционалды фен 
Philips HP-8233 — күнделік-
ті күтімде көмекші. Қуатты фен 
жылытудың үш ауысымына, ауа 
беру күшінің екі деңгейіне және 
турборежимге ие. Салқын ауа 
беру мүмкіндігі сапалы шаш сән-
деуді қамтамасыз етеді, ал иондау 
функциясы шаштың қызып кетпе-
уінің алдын алады.

ФЕН PHILIPS В ALSER.KZ
Легкий многофункциональный 
Фен Philips HP-8233 — помощник 
в ежедневном уходе. Мощный 
фен имеет три режима нагрева, 
два уровня силы подачи воздуха и 
турборежим. Возможность пода-
чи холодного воздуха обеспечит 
качественную укладку, а функция 
ионизации предотвратит волосы 
от перегрева.

SULPAK-ТАҒЫ БИГУДИ 
REMINGTON KF 

Термобигуди — үнемі асығыс 
жүретіндер үшін қолайлы таңдау: 
шаштарды бұйралап, сіздер таңер-
теңгі жиынға уақытты үнемдей-
сіздер. Бигуди 5 минутта 215°C-ге 
дейін қызады, шаштарды қызды-
рып жібермейтін, жылуды ұзаққа 
сақтайтын мінсіз балауыз өзекке ие.

БИГУДИ REMINGTON KF  
В SULPAK

Термобигуди — удобный выбор 
для тех, кто все время торопится: 
накрутив волосы, вы освободите 
время для сборов по утрам.Би-
гуди нагреваются за 5 минут до 
215°C, имеют уникальную воско-
вую сердцевину, которая долго 
удерживает тепло, но не перегре-
вает волосы. 
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ӨЗІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ БОЙЫНША 
ЕҢ ТАНЫМАЛ ТОП 
ТОП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ

Душқа арналған майлар мен мусстар
Beauty-индустрияда душқа арналған майлар мен мусстар едәуір таны-
мал. Қыста олар теріге терең сіңеді, ал жазда ылғалдандырады.Душқа 
арналған майлар әдетте 20% табиғи майларға ие, олар сабын мен суға 
қарағанда ластануды тиімді жояды.Сондай-ақ, олар душқа арналған 
классикалық гельді де, лосьонды да, тәнге арналған скрабты да алмасты-
ра алады.

Масла и муссы для душа
В beauty-индустрии все более популярны масла и муссы для душа. 
Зимой они глубоко питают кожу, а летом увлажняют. Масла для душа 
обычно содержат до 20% натуральных масел, они эффективнее удаляют 
загрязнения, чем вода с мылом. А еще они могут заменить и классиче-
ский гель для душа, и лосьон, и скраб для тела.

Қыс сіздің теріңізге айтарлықтай зақым келтіруі мүмкін. Сіздер 
үшін біз қысқы уақытта өзіне жылдам әрі тиімді күтім жасауға 
арналған 4 ең танымал құралдарды әзірледік.

Зима может нанести значительный ущерб нашей коже. Для вас 
мы подготовили 4 самых популярных средства для эффектив-
ного и быстрого ухода за собой в зимнее время.

Бетке арналған альгинатты маска
Альгинатты маскалар бірқатар мінсіз құрамға ие 
және терінің кез келген түріне мінсіз.Олардың 
емдік құрамы сирек қоңыр теңіз балдырларынан 
жасалуымен түсіндіріледі. Олар су балансын 
сақтайды, бет пішінін түзетеді, әжімдерді тегі-
стейді, ұсақ тесіктерді бітейді, тонусты жоғарыла-
тады, шаршағандық іздерін алып тастайды.

Альгинатная маска для лица
Альгинатные маски обладают рядом уникальных 
свойств и идеальны для любого типа кожи.Их це-
лебные свойства объясняются тем, что они сде-
ланы из редких бурых морских водорослей. Они 
сохраняют водный баланс, корректируют овал 
лица, разглаживают морщины, стягивают поры, 
повышают тонус, снимают следы усталости.

Альгинатная ма-
ска Letme silk в 
BEAUTYMANIA

Шашқа арналған кокос майы
Кокос майы — бет терісіне және шаштар-
дың күтіміне арналған ең танымал құрал-
дардың бірі. Кокос майы шаштың табиғи 
ылғалын ұстайды, олардың құрылымын-
дағы ақуызды сақтауға көмектеседі. Ол 
шашты бекітеді, ұзындығы бойына қалпы-
на келтіреді, жарқыл және сау түр береді.

Кокосовое масло для волос
Кокосовое масло — одно из самых попу-
лярных средств для ухода за кожей лица и 
волос. Кокосовое масло удерживает при-
родную влагу волос, помогает сохранить 
белок в их структуре. Оно укрепляет воло-
сы, восстанавливает по всей длине, прида-
ет сияние и здоровый вид. 

Кокосовое 
молочко OGX 

в BEAUTYMANIA

Кокосовое масло 
для волос Palmer’s  

в MON AMIE

Бетке арналған түнгі іріткілер мен майлар 
Тіпті таяуда ғана бет күтімінде түнгі іріткілер мен 
бетке арналған майлар танымал бола бастады. 
Іріткілерде орасан зор мүмкіндіктер бар — олар 
ылғалдандырады, сіңеді, акнемен, дақтармен 
терінің жасқа байланысты өзгерістерімен күре-
седі,қабыршықтан арылту әсерін жасайды.

Ночная сыворотка 
Estée Lauder 

в BEAUTYMANIA

Ночная сыворотка
L’OCCITANE 

Ночные сыворотки и масла для лица
Совсем недавно в уходе за лицом стали попу-
лярны ночные сыворотки и масла для лица. У 
сывороток огромный спектр возможностей — 
они увлажняют, питают, борются с акне, пигмен-
тацией, возрастными изменениями кожи, оказы-
вают отшелушивающий эффект.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

Кәсіби косметиканың польшалық бренді INGLOT этикалық өнімдер өндірісінде тізім-
де тұрғандардың бірі, сол сияқты Cruelty Free сертификатына ие, яғни бренд космети-
каны жануарларға тестілемейді.

Польский бренд профессиональной косметики INGLOT один из немногих стоит в 
списке производства этичной продукции, а также имеет сертификат Cruelty Free, то 
есть бренд не тестирует косметику на животных.

Сиқыр PANDORA ұсынған Harry Potter жаңа топтамасымен барлық жерде бірге! 
PANDORA-ның жаңа шармы кейіпкерлер Джоан Роулинг – Гарри, мызғымас до-
стық дәлелі Рон және Гермиона, үй эльфі Добби және алтын снитч — сиқыр әлемі-
не деген өз махаббатыңды таныт.

Магия повсюду вместе с новой коллекцией Harry Potter от PANDORA! Новые шар-
мы PANDORA с героями Джоан Роулинг – Гарри, Роном и Гермионой о нерушимой 
дружбе, домашний эльф Добби и золотой снитч — вырази свою любовь к волшеб-
ному миру.

Үйге арналған тауарлар мен косметиканың жапондық бренді MINISO жаңа бону-
стық бағдарламасын ұсынды. Енді сіздер сатып алулардан кэшбэк ала аласыздар, 
дүкендегі науқандар мен шегерімдер туралы бірінші болып білесіздер.Бұл үшін бар 
болғаны MINIGO қосымшасын жүктеп алу қажет.

Японский бренд товаров для дома и косметики MINISO представил новую бонус-
ную программу. Теперь вы можете получать кэшбэк с покупок, первыми узнавать 
об акциях и скидках в магазине. Для этого необходимо всего лишь скачать прило-
жение MINIGO. 

KOTON-да Түркияның танымал әйелдерінің бірі, сән заңнамашысы және әлемнің бақу-
атты трендсеттері Арзу Сабанджидің жаңа шектеулі топтамасы ұсынылған. Кәстөмдер 
мен көйлектер,пенжектер мен белдемшелер — енді сіздер талғамды сәнге қолжетімді 
бағамен қол тигізе аласыздар. 

В KOTON представлена новая лимитированная коллекция одной из известнейших-
женщин Турции, законодательницы мод и влиятельного трендсеттера мира — Арзу 
Сабанджи. Костюмы и платья, пиджаки и юбки — теперь вы можете прикоснуться к 
изысканной моде по доступным ценам.

Косметика дүкені L’OCCITANE-де 15 қараша мен 31 наурыз аралығында эко-науқан 
өткізілуде. L’OCCITANE өнімінің пайдаланылған қаптамасын әкеліңіз де кез келген 
жаңа толық көлемдегі құралды сатып алуға 15% шегерім алыңыз! Қаптамаларды 
жоюдан түскен қаражатқа ағаштар отырғызылатын болады! 

В магазине косметики L’OCCITANE проводится эко-акция с 15 ноября по 31 марта.
Принесите использованную упаковку от продукции L’OCCITANE и получите скидку 
15% на приобретение любого нового полноразмерного средства! На вырученные 
от утилизации упаковок средства будут посажены деревья! 
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«Хан Шатыр» СОСО суреттеріңді #khanshatyr хэште-
гімен немесе геолокациямен белгіле. Біздің журналы-
мыздың келесі нөмірлерінде ең қызықты басылымдар-
ды жариялаймыз! Өзіңді Life Time беттерінде ізде!

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

#KHANSHATYR

@aidana__imash

@argynova.zhibechka

@imb0602

@kimbat863003

@viktoria_kayafa_ @kimbatserik

@lena.mnatsakanan

@mereika18

@miss.zhanya
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Біз қыдыруға және көңіл көтеруге келдік. Мұнда әрқашан 
өте әдемі, ахуал өте жайлы. Ертеректе жағажайда болғанбыз, 
есте сақталып қалды. Танымал дүкендерге кіруді ұнатамыз: 
BERSHKA, STRADIVARIUS. HARDEE’S-те тамақтануды дұрысы-
рақ көреміз. Киноға осында келеміз. Кейде кішілерімізбен 
ойын орталығындағы аттракциондарда сырғанаймыз.

Мы пришли погулять и развлечься. Здесь всегда так кра-
сиво,атмосфера очень уютная. Как-то давно были на пля-
же, очень запомнилось. Любим зайти в популярные мага-
зины:BERSHKA, STRADIVARIUS. Покушать предпочитаем в 
HARDEE’S. В кино ходим сюда. Иногда с младшими катаемся 
на аттракционах в игровом центре.

Біз мұнда өте жиі болып тұрамыз. Әр демалыстарда шаралар, 
концерттер, баттлдар өтіп тұратыны ұнайды. Мұнда ZARA, US 
POLO ASSN, STRADIVARIUS дүкендеріне шопингті сүйеміз. KFC 
және HARDEE’S-ке тамақтануға кіреміз. Балалық шақта «Мо-
норельсте» сырғанадық, өте есте сақталды. «Динопаркте» 
болдық, онда керемет. Бүгін өз студиямызбен би баттлына 
жанкүйер болуға келдік.

Мы бываем здесь очень часто. Нравится, что каждые выход-
ные проходят мероприятия, концерты, баттлы. Любим здесь 
шопинг в ZARA, US POLO ASSN, STRADIVARIUS. Заходим в KFC 
и HARDEE’S покушать.В детстве катались на «Монорельсе», 
очень запомнилось. В «Динопарке» были, там прикольно. Се-
годня мы со своей студией на танцевальном баттле, пришли 
поболеть.

«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

Баламмен үнемі «Хан Шатырға» келіп жүремін. Бүгін ар-
найы шопингке келдік. «Хан Шатыр» тұрақты шегерім-
дерімен және үлкен науқандарымен ұнайды: «Ночь ски-
док», «Черная пятница». Баламмен, әрине, Fame City-ге 
аттракциондарда сырғанауға келеміз. Ал KFC, HARDEE’S-те 
тамақтануды ұнатамыз.

С ребенком постоянно хожу в «Хан Шатыр». Сегодня при-
шли специально на шопинг. Нравится в «Хан Шатыр» то, 
что здесь постоянные скидки и большие акции:«Ночь ски-
док», «Черная пятница». С ребенком, конечно, в FameCity 
приходим кататься на аттракционах. А покушать любим в 
KFC, HARDEE’S.

Анеля, 16 лет
Жания, 17 лет

Катерина, 14 лет
Дарина, 14 лет

Гульдана, 
28 лет
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Отбасымызбен әр демалыс сайын келеміз. Мұнда балалармен 
бірге болу жайлы, сол ұнайды. Мұнда барлығы балалар үшін 
және олардың бос уақыты үшін жасалып, жабдықталған. Ба-
лаларға арналған жақсы бутиктер көп: LC WAIKIKI, ZARA KIDS, 
OSTIN KIDS, «Детский мир». Жолдасыма THE NORTH FACE, 
MASSIMO DUTTI ұнайды. Біздің жолымыз болды: біз бүгін ойла-
маған жерден балалардың цирктік шоуына дәл келдік.

Приходим с семьей почти каждые выходные. Нравится то, что 
здесь комфортно находиться с детьми. Здесь все оборудовано 
и создано для детей и их досуга. Много хороших детских бути-
ков: LC WAIKIKI, ZARA KIDS, OSTIN KIDS, «Детский мир». Супругу 
нравится THE NORTH FACE, MASSIMO DUTTI. Нам повезло: мы 
сегодня случайно попали на детское цирковое шоу. 

Мұнда әрқашан әдемі және көңілді. «Хан Шатырға» жақсы 
көңіл-күй үшін келеміз. Бүгін Жаңа жылға жақындарымы-
зға сыйлықтар таңдау үшін келдік. MINISO-ға кіруді жақсы 
көреміз, киімді ZARA-да сатып алу ұнайды. Біз барлық аттрак-
циондарды сынақтан алғашқылардың бірі болып өткізгенбіз, 
өйткені ашылған сәтінен бері келіп тұрамыз. Барлығынан 
«Башня» және «Монорельс» есте қалды. 

Здесь всегда красиво и весело. В «Хан Шатыр» приходим за 
хорошим настроением.Сегодня пришли выбирать подар-
ки близким на Новый год.Любим зайти в MINISO, одежду в 
ZARA нравится покупать. Мы одни из первых испытали все 
аттракционы, потому что ходим с момента открытия. Из всех 
запомнились «Башня» и «Монорельс».

Бүгін құрбыларыммен және олардың балаларымен қыды-
руға келдік. Қазір балалар цирк бағдарламасымен рахат-
тануда, бүгін шопингке келген едік, сөйтіп бұл шараға сәтті 
кезіктік. Аттракциондарда сырғанадық. Менің құрбыларым 
қыдыруда. Маған шаралар, дүкендер ұнайды, киімді және 
аяқ киімді үнемі осында сатып аламыз. Өзім үшін бір нәрсені 
KOTON, LC WAIKIKI-де сатып алғанды жақсы көремін.

Пришла сегодня погулять с подругами и их детьми. Сейчас 
дети наслаждаются цирковой программой, сегодня пришли-
на шопинг и так удачно попали на мероприятие. На аттрак-
ционах прокатились. Подруги мои гуляют. Мне нравятся ме-
роприятия, магазины, покупаем здесь всегда одежду и обувь. 
Люблю для себя покупать что-то в KOTON, LC WAIKIKI.

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Манар, 40 лет
Айгерим, 16 лет

Сауле, 
31 год

Айжан, 
25 лет
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29 қарашада ең танымал америкалық 
брендтердің бірі The North Face ашылды, 
ол жоғары сапалы технологиялы спорт-
тық, таулы киімдер, туристік керек-жа-
рақтар өндірісімен маманданған. Бренд 
басымдығы оның технологиялылығында: 
арнайы киім жылуды тамаш асақтайды, 
желден қорғайды, сырттан ылғалды өт-
кізбейді. The North Face киімі әрі спорт 
шыларға, әрі белсенді өмір салтын ұста-
нушыларға және белсенді туризмді сүй-
етіндерге де арналған. The North Face 
бренді 1-қабатта орналасқан.

29 ноября открылся один из самых из-
вестных американских брендов The North 
Face, специализирующийся на производ-
стве высококачественной технологичной 
спортивной, горной одежды, туристиче-
ского инвентаря.Преимущество бренда в 
технологичности: специальная одежда-
отлично сохраняет тепло, защищает от 
ветра, практически не пропускает влагу 
снаружи. Одежда The North Face предна-
значается как для спортсменов, так и для 
людей, ведущих активный образ жизни 
и любящих активный туризм. Бренд The 
North Face находится на 1 этаже.
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20 желтоқсанда 1-қабатта CALVIN KLEIN 
JEANS америкалық киім бренді жаңа 
пішімде ашылды.Бүгінде бұл ерлер мен 
әйелдерге арналған стильді киім өн-
діретін кеңінен танымал табындырар 
брендтердің бірі. CALVIN KLEIN JEANS топ-
тамаларын мінсіз пішім және өте жоғары 
сапа ажыратады. CALVIN KLEIN Jeans брен-
ді — бұл классикалықтан бастап еркін уль-
тразаманауи стильге дейінгі киімдер, аяқ 
киімдер, аксессуарлардың кең түржинағы. 
CALVIN KLEIN Jeans — технология, стиль 
және сапа үйлесімдігі.

20 декабря на 1 этаже в новом формате 
открылся американский бренд одежды 
CALVIN KLEIN JEANS. Сегодня это один из 
широко известных культовых брендов, ко-
торый производит стильную одежду для 
мужчин и женщин. Коллекции CALVIN 
KLEIN JEANS отличают безупречный крой 
и высочайшее качество. Бренд CALVIN 
KLEIN Jeans — это широкий ассортимент 
одежды, обуви, аксессуаров от классиче-
ского стиля до свободного ультрасовре-
менного. CALVIN KLEIN Jeans — сочетание 
технологий, стиля и качества. 
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FAME CITY ОЙЫН 
ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ ДЕМАЛЫСТАР

КАНИКУЛЫ В ИГРОВОМ 
ЦЕНТРЕ FAME CITY

Алда демалыстар және көптеген мерекелік күндер 
бар. Бұл дегеніміз — отбасымен және достармен бос 
уақытты өткізуге орын таңдайтын кез келді. Fame City 
— сіздерді балалық шақтың тамаша еліне шомдыра-
тын ойын-сауықтың таңғажайып әлемі. Ойын орталығы 
4-қабатта орналасқан және балалардың да, ересек-
тердің де жанына жайлы келеді. Мұнда сіздер ең бел-
сенді демалыстарды өткізесіздер!

Впереди каникулы и много праздничных 
дней. Это значит, что настала пора выбирать 
места для досуга с семьей и друзьями.Fame 
City — удивительный мир развлечений, ко-
торый погрузит вас в прекрасную страну дет-
ства. Игровой центр расположен на 4 этаже и 
придется по душе и детям, и взрослым. Здесь 
вы проведете самые активные выходные!

KIDS CITY
Kids City — бұл балалардың бірегей мамандықтар қалашығы! 
Мұнда балалар медициналық көмек көрсетуді үйренеді, өрт-
терді өшіреді, тергеулер жүргізеді, дүкендерге барады, аспаз-
дықты оқиды және мектепте жұмыс істейді. 

KIDS CITY
Kids City — это уникальный детский городок профессий! Здесь 
дети учатся оказывать медицинскую помощь, тушат пожары, 
проводят расследования, ходят в магазин, изучают кулинарию 
и работают в школе.

ДИНОПАРК
Динозаврлар өмір сүрген әлем құпия. Олардың 
дәуірі адам пайда болмас бұрын аяқталған. «Дино-
парктегі» біздің гидтер сіздерге динозаврлардың 
көне тарихынан қуана хабардар етеді.

ДИНОПАРК
Мир, в котором проживали динозавры, загадочен. 
Их эра завершилась задолго до появления челове-
ка. Наши гиды в «Динопарке» с радостью поведа-
ют вам древнюю историю динозавров.

МҰНАРА
«Мұнара» аттракционы экстримді сүйетін 
мыңдағандардың жүйкесін қобалжытады. Доста-
рыңызбен бірге аттракциондарда сырғанасаңыз, 
жылдам көтерілу немесе құлау мезетінде сансыз 
эмоция аласыз!

БАШНЯ
Аттракцион «Башня» будоражит нервы тысячам 
любителей экстрима. Прокатитесь на аттракцио-
не вместе с друзьями, и вы получите массу эмо-
ций в моменты быстрого взлета или падения!
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МОНОРЕЛЬС
Астанадағы жалғыз ғана 5 қабат биіктіктегі темір 
жол «Монорельс» сіздерді әлем астаналарына 
саяхатқа жөнелтеді! Жоғарғы қабат биіктігінде ор-
наласқан «Монорельс» аттракционынан ғажайып 
әдемі көрініс ашылады. 

МОНОРЕЛЬС
Единственная в столице железная дорога на вы-
соте 5 этажа «Монорельс» отправит вас в путеше-
ствие по мировым столицам! С аттракциона «Мо-
норельс», расположенного на высоте верхнего 
этажа, открывается чудесный красивый вид. 

БАМПЕРЛІ МӘШИНЕЛЕР
Балаларға мәшиненің рөліне құқықсыз отыруға 
болмайды деп кім айтты? Болашақ «Формула-1» 
жеңімпаздары өздерінің мүмкіндіктерін қазірден 
бастап көрсетіп, мәредегі жеңіс қуанышын сезіне 
алады. 

БАМПЕРНЫЕ МАШИНЫ
Кто сказал, что детям нельзя садиться за руль ма-
шины без прав? Будущие победители «Форму-
лы-1» уже сейчас могут показать свои возможно-
сти и ощутить радость победы на финише.

СУЛЫ АТТРАКЦИОН
Толқындардың балғындығына әсерленіп, қала қысының ор-
тасында жазғы көңіл-күйді сезінгіңіз келе ме? Шынайы тау-
лы өзеннен сырғанап, телегей теңіздей эмоция аласыз және 
өзіңізді нағыз индеец ретінде сезінесіз.

ВОДНЫЙ АТТРАКЦИОН
Хотите ощутить свежесть волн и почувствовать летнее настро-
ение посреди городской зимы? Море эмоций вы получите, ска-
тившись по настоящей горной реке, и почувствуете себя насто-
ящим индейцем.

АЛТЫН ШАХТА
«Золотая шахта» — бұл қазына іздестірумен қиы-
стырылған балалардың америкалық төбешіктері. 
Батыл алтын іздестірушілер үшін қазына іздестіру 
қуанышпен және сауық-сайранмен қиюласқан!

ЗОЛОТАЯ ШАХТА
«Золотая шахта» — это детские американские 
горки, совмещенные с поиском сокровищ. Для 
храбрых золотоискателей поиск сокровищ совме-
щен с радостью и весельем!

ҚОРҚЫНЫШ БӨЛМЕСІ
Қорқыныш бөлмесі жүйкесі әлсіздер үшін емес! 
Сізді бұрыштың ар жағында не күтеді — жұмбақ! 
Қорқыныш бөлмесі өзіңді сұмдық фильмдердің 
кейіпкері ретінде сезінуге көмектеседі. 

КОМНАТА СТРАХА
Комната страха не для слабонервных. Что вас 
ждет за углом — загадка! Комната страха поможет 
ощутить себя героем фильма ужасов.
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7 желтоқсанда «Хан Шатыр» күмбезінің астында ба-
лаларға арналған жарқын цирктік шоу өтті! Бағдар-
ламада епті жонглерлер, көңілді клоундар қатысты. 
Сол сияқты қонаққа әдемі пудельдер келді. Біздің са-
уда-ойын-сауық орталығының күмбезінің астында үй-
ретілген көгершіндер шоуы өтті. Барлығын «Хан Ша-
тырға», әрбір демалыста атриумда өтетін балаларға 
арналған шараларға шақырамыз. Сіздерді біздің ша-
раларда күтеміз! Кіру – тегін.

7 декабря под куполом «Хан Шатыр» состоялось яр-
кое цирковое шоу для детей! В программе участво-
вали ловкие жонглеры, веселые клоуны. Также в го-
сти пожаловали обаятельные пудели. Под куполом 
нашего торгово-развлекательного центра прошло 
шоу дрессированных голубей. Приглашаем всех на 
детские мероприятия в «Хан Шатыр», которые прохо-
дят в атриуме каждые выходные. Ждем вас на наших 
мероприятиях! Вход свободный.
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Келесі демалыстарда «Хан Шатыр» мемлекеттік мере-
келер құрметіне балалардың ойын-сауық бағдарлама-
ларының шеруін әзірледі. 14 желтоқсанда кішкентай 
қонақтар өздерінің Фиксики кейіпкерлерімен кезде-
сті. Аниматорлар балақайларды конкурстармен және 
қызықты ойындармен көңілдендірді. Билер бойынша 
шағын шеберлік-сыныбын өткізді, ал соңына қарай 
естелікке фотоға түсті. Мұнымен шаралар аяқталма-
ды.

В следующие выходные в честь государственных 
праздников «Хан Шатыр» подготовил парад детских 
развлекательных программ. 14 декабря маленькие го-
сти встретились со своими любимыми героями Фик-
сиками. Аниматоры веселили деток конкурсами и за-
бавными играми. Провели небольшой мастер-класс 
по танцам, а напоследок сфотографировались. На 
этом мероприятия не закончились. 
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15 желтоқсандатағы бір ойын-сауық бағдарламасы 
— «Праздник Солнца» өтті. Бұл жолы балақайлар 
мульфильмдердегі сүйікті кейіпкерлері — Мүйізтұм-
сықтармен және Тролльдармен көңілді шараға қаты-
сты. Аниматорлар қонақтарды жадырататын заманауи 
билермен және командалық ойындармен шаттанды-
рды. Барлық қонақтар риза болып, демалысты жақсы 
көңіл-күймен жалғастырды. Барлықтарыңызды дема-
лыс күндерінде «Хан Шатырда» күтеміз!

15 декабря прошла еще одна развлекательная про-
грамма «Праздник Солнца». На этот раз детки побы-
вали на веселом мероприятии с любимыми героями 
мультфильмов — Единорогами и Троллями. Анима-
торы развлекали гостей зажигательными современ-
ными танцами и командными играми. Все гости оста-
лись довольны и продолжили отдыхать с хорошим 
настроением. Ждем всех на выходные в «Хан Шатыр»!
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16 желтоқсанда мемлекеттік мереке — Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күні құрметіне үлкен 
ойын-сауық бағдарламасы өтті. Алдымен біз балақай-
ларды «Встреча с батырами» интербелсенді бағдар-
ламасымен қуанттық. Аниматорлар конкурстар және 
ұлттық билер мен ойындар бойынша шеберлік-сыны-
бын өткізді, бойшаң қуыршақтар ата-аналарды көңіл-
дендірді. Аздан соң атриумда қаланың мемлекеттік 
филармониясының академиялық оркестрінің салта-
натты өнер көрсетуі басталды.Демалыс күндері өте 
тартымды өтті!

16 декабря в честь государственного праздника Дня 
Независимости Республики Казахстан прошла боль-
шая развлекательная программа. Сначала мы пора-
довали деток интерактивной программой «Встреча с 
батырами». Аниматоры провели конкурсы и обучаю-
щий мастер-класс по национальным танцам и играм, 
ростовые куклы развлекали родителей. А немного 
позже в атриуме развернулось торжественное высту-
пление академического оркестра государственной 
филармонии города. Выходные удались на славу!
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20 желтоқсанда «Хан Шатыр» СОСО-да жаңа жыл ал-
дындағы ғаламат үлкен «День скидок» шарасы өтті! 
Біздің қонақтар киімдер, аяқ киімдер, аксессуарлар, 
тұрмыстық техника және электрониканы 70%-ға дей-
ін супершегеріммен сатып алу мүмкіндігіне ие болды! 
Ал, күн соңында «Хан Шатыр» сатып алушылары үшін 
гаджеттер ұтысы өткізілді! Жеңімпаз атанғандар:
• Ибрагим Динара, Apple Watch Series 3 смарт-саға-

ты, купон №000651
• Мырзахан Досымжан, iPhone 11, купон №001165
Құттықтаймыз! Біздің келесі «Нұрлы Науқан» на-
уқанына қатысыңыз, онда БАӘ, Мысыр және Түрки-
яға екеуге арналған жолдамалардың бірінің жеңім-
пазы бола аласыз!

20 декабря в ТРЦ «Хан Шатыр» состоялся грандиоз-
ный предновогодний «День скидок»! Наши гости 
могли приобрести одежду, обувь, аксессуары, бы-
товую технику и  электронику со суперскидками до 
70%! А в конце дня для покупателей «Хан Шатыр» 
состоялся розыгрыш гаджетов! Победителями стали:
• Ибрагим Динара, смарт-часы Apple Watch Series 3, 

купон №000651
• Мырзахан Досымжан, iPhone 11, купон №001165
Поздравляем! Участвуйте в нашей следующей ак-
ции «Нұрлы Науқан», в которой вы можете стать 
победителями одной из путевок на двоих в Тур-
цию, Египет и ОАЭ!
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Ал, 21 желтоқсанда «Хан Шатырда» шыршаны жағу-
дың салтанатты рәсімі болып өтті. Бұл күні біз барлық 
қонақтар үшін шынайы Аяз Ата және Ақшақармен 
балалар ойын-сауық бағдарламасын өткіздік! Атриум 
балалардың күлкісіне толды, ата-аналар көңіл көтерді 
және шаттанды. Аниматорлар бидің шеберлік-сы-
ныбын көрсетті, интербелсенділік және конкурстар 
ұйымдастырды. Желтоқсанда біз тағы көптеген ба-
лалардың жаңажылдық бағдарламаларын өткіздік, 
сондықтан сіздерді әрбір демалыс күндері шараларда 
күтеміз!

А 21 декабря в «Хан Шатыр» состоялась торжествен-
ная церемония зажжения елки.В этот день мы провели 
для всех гостей развлекательную детскую программу 
с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой!Атри-
ум наполнился детским смехом, родители веселились 
и улыбались. Аниматоры показывали танцевальный 
мастер-класс, провели конкурсы и интерактивы. В 
декабре мы провели еще много детских новогодних 
программ, поэтому ждем вас каждые выходные на 
мероприятия!
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ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ ҒАЖАЙЫП СӘТТЕР: 
«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЕРТЕҢГІЛІГІ

«Хан Шатыр» СОСО жыл сайын әртүрлі дәрежеде-
гі жәрмеңкелер мен шараларды қолдап келеді. Бізге 
мүмкіндігі шектеулі балалар және мүгедек балалар 
үшін көмек сұрап жүгінеді.Жыл сайын жаңажылдық 
мерекелер қарсаңында біз ерекше балаларға арнап 
қайырымдылық шараларын өткіземіз. 25 желтоқсан-
да атриумда жаңажылдық қайырымдылық ертең-
гілігі өтті. Мерекеге «Балам-ай» қоғамдық қорынан 
(Нұр-Сұлтан қ.) 60 бала, «Общество детей-инвалидов 
г. Нур-Султан» қоғамдық бірлестігінен 84 бала, «Жас-
Нур» саңыраулар Ассоциациясынан 150 бала және  
«Батыр» қоғамдық бірлестігінен 73 бала қатысты. «Хан 
Шатыр» INTERFOOD супермаркеттер желісімен бірле-
се отырып 360-тан астам балаға тарту сыйлады және 
балалардың есінде жарқын әсерлер қалдырды. Шат-
тық сыйлау — оп-оңай!

ТРЦ «Хан Шатыр» ежегодно поддерживает разного 
рода благотворительные ярмарки и мероприятия. К 
нам обращаются за помощью для детей с ограничен-
ными возможностями и детей-инвалидов. Каждый 
год в преддверии новогодних праздников мы про-
водим благотворительные мероприятия для особен-
ных детей. 25 декабря в атриуме прошел новогодний 
благотворительный утренник. Праздник посетили 60 
детей из ОФ «Балам-ай» (г. Нур-Султан), 84 ребенка 
из ОО «Общество детей-инвалидов г.Нур-Султан», 150 
детей из Ассоциации глухих «ЖасНур» и 73 ребенка 
из ОО «Батыр». Совместно с сетью супермаркетов 
INTERFOOD «Хан Шатыр» одарил более 360 детей и 
оставил яркие впечатления в памяти деток. Подарить 
радость — так просто!
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ЧУДЕСА В НОВЫЙ ГОД: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УТРЕННИК 

«ХАН ШАТЫР»
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МЫСЫРДАҒЫ ДЕМАЛЫС: ЖАЙДАРЫ 

ЖӘНЕ ЕРТЕГІДЕГІДЕЙ

ОТДЫХ В ЕГИПТЕ: СОЛНЕЧНЫЙ И СКАЗОЧНЫЙ

ТУРИЗМ

Мысыр курорттары ертеден-ақ шомылу маусымы 
түгесілмейтін жағажайдағы демалыстың классика-
сына айналған. Қысқы айларда мұнда уақыт өткізу 
өте жайлы. Ыстық емес ауа райы қалыптасады, бірақ 
теңіз қызған күйінде қалады. Қызыл теңіз жағалауына 
мыңдаған туристтер ентелейді. Олар — батыл сер-
ферлер де, қызығушы дайверлер де, балаларымен 
отбасылары да, серіктес достар да. Дәл Қызыл теңіз 
жағалауына туристтер суасты әлемінің қызығына 
қанығып, аквапарктерде және көптеген ойын-сауық 
алаңдарында сырғанауға келеді. Жағажайдағы дема-
лысты Мысырдың көне көрнекі орындарына экскур-
сиямен жайлы үйлестіруге болады: пирамидаларға, 
Каир ескерткіштеріне, Синай түбегінің қасиетті орын-
дарына. 

Курорты Египта давно стали классикой пляжного от-
дыха, где не прекращается купальный сезон. В зимние 
месяцы проводить здесь время очень комфортно. 
Устанавливается нежаркая погода, но море остает-
ся очень прогретым. На побережье Красного моря 
устремляются тысячи туристов. Это и смелые серфе-
ры, и увлеченные дайверы, и семьи с детьми, и ком-
пании друзей.Именно на побережье Красного моря 
туристы приезжают, чтобы насладиться красотой 
подводного мира, покататься в аквапарках и на мно-
гочисленных развлекательных площадках. Пляжный 
отдых можно с комфортом сочетать с экскурсиями по 
древнейшим достопримечательностям Египта: пира-
мидам, памятникам столицы Каира,святым местам 
Синайского полуострова. 

Rixos Makadi Bay Rixos Premium Magawish

Пирамиды в Гизе
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Хургада немесе Шарм-эль-Шейх-ті таңдау — Мысырда 
жағажайлық демалысты жоспарлаушылар үшін зәру 
мәселе. Шарм-эль-Шейх жағажайлары көбіне дерлік 
маржан және суастында жүзуге табынушылар арма-
нының шегі болып саналады. Мұнда сіз отбасымен 
немесе достармен Мысырдың экзотикалық ахуалына 
тамсандыратын салтанатты 5 жұлдызды Rixos Sharm 
El Sheikh мейманханасына тоқтауыңызға болады. 
Сіздерге хауыздар, аквапарк, фитнес-клуб, талғамды 
әлем асханасы бар мейрамханалар, эксклюзивті су-
сындары көп барлар, спа-орталықтар қызмет көрсе-
теді. Rixos Sharm El Sheikh сіздерге жандандыратын 
жағажайлық сауық кештерін және би шоуын ұсынады.

Тыныш отбасылық демалыс үшін ең белгілі Набк-Бэй 
ауданында Rixos Premium Seagate мейманханасы 
орналасқан. Оның кез келген уақытта су спорты түр-
лерімен шұғылдануға арналған меншік маржан рифі 
бар.Әдемі безендірілген номерлерден теңізге, хауыз 
немесе баққа тамаша көрініс ашылады. Одан өзге, 
мейманхана қонақтары кез келген уақытта теннис, 
жағажайлық воллейбол, дартс, бильярд ойнаумен, 
спа-орталыққа барумен ләзаттана алады.

Хургада курорты — тарихты сүйетіндерді және жай 
ғана жағажайлық демалысты армандайтындарды ба-
урайтын көне мысырлық курорт. Хургада балалы от-
басыларға да, жастардың жұбына да тамаша жарам-
ды. Тіпті таяуда сіздер Хургадада Rixos желісінің екі ең 
жаңа жайлы мейманханаларында демалуларыңызға 
болады. Rixos Makadi Bay барлық отбасы демалысы-
на жарамды меншік жағажайымен атақты. Ал, Қызыл 
теңіз жағасындағы ультра заманауи Rixos Premium 
Magawish мейманханасы бірінші классты қызмет 
көрсетуді, алуан түрлі спорттық және анимациялық 
бағдарламаларды, әлемдік асхана тағамдарын, би 
шоуы, жағажайлық ойындар, хаммам, балалар клубы 
және басқа көп нәрсені ұсынады. 

Выбрать Хургаду или Шарм-эль-Шейх — животрепе-
щущий вопрос для тех, кто планирует пляжный от-
дых в Египте. Пляжи Шарм-эль-Шейха по большей 
части коралловые и считаются пределом мечтаний 
поклонников подводного плавания. Здесь вы може-
те остановиться с семьей или друзьями в роскошном 
5-звездочном отеле Rixos Sharm El Sheikh, который 
перенесет вас в экзотическую атмосферу Египта.К ва-
шим услугам бассейны, аквапарк, фитнес-клуб, ресто-
раны с изысканной мировой кухней, бары с эксклю-
зивными напитками, спа-центр.Rixos Sharm El Sheikh 
предложит вам зажигательные пляжные вечеринки и 
танцевальные шоу.

В Набк-Бэй, самом популярном районе для спокой-
ного семейного отдыха, расположен отель Rixos 
Premium Seagate. Он располагает собственным ко-
ралловым рифом для занятий в любое время водны-
ми видами спорта. Из элегантно оформленных номе-
ров открываются прекрасные виды на море, бассейн 
или сад. Кроме того, гости отеля могут в любое время 
насладиться игрой в теннис, пляжный волейбол, дар-
тс, бильярд, посетить спа-центр. 

Курорт Хургада — старейший египетский курорт, ко-
торый привлекает любителей истории и тех, кто меч-
тает о простом пляжном отдыхе. Хургада прекрасно 
подходит и семьям с детьми, и молодым парам. Со-
всем скоро остановиться в Хургаде вы сможете в двух 
самых новых комфортных отелях сети Rixos. Rixos 
Makadi Bay располагает собственным пляжем и пре-
красно подойдёт для отдыха всей семьей. А ультрасо-
временный отель Rixos Premium Magawish на бере-
гу Красного моря предложит первоклассный сервис, 
разнообразные спортивные и анимационные про-
граммы, блюда мировой кухни, танцевальные шоу, 
пляжные игры, хаммам, детский клуб и многое другое. 

Rixos Sharm El SheikhRixos Premium Seagate
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Sky Beach Club — бір күнге «курортқа» бару мүмкін-
дігі: күшіңізді қалпын келтіріп, позитивпен қуаттанып, 
достарыңызбен және жақындарыңызбен уақыт өткізу. 
Жаңа жылдық кештерден басқа Sky Beach Club-та көп-
теген көңілді мерекелер өткізуге болады, себебі жаға-
жай клубы әмбебап. Балаңыздың туған күнін атап өтіңіз, 
шағын отбасылық мереке өткізіңіз, ұмытылмас мерей-
той ұйымдастырыңыз, күндізгі қарбаластан демалыңыз. 
Жағажайлық курорт-клуб сіздің үйлену тойыңызды ұй-
ымдастыруға арналған керемет орын болады.  Sky Beach 
Club — астанамыздың тасты джунглиінің ортасындағы 
ұмытылмас демалыс орны.

SKY BEACH CLUB-ТА ҰМЫТЫЛМАС 
МЕРЕКЕЛЕР МЕН ЖАРҚЫН КЕШТЕРДІ ӨТКІЗІҢІЗ!

ПРОВЕДИТЕ В SKY BEACH CLUB 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПРАЗДНИКИ И ЯРКИЕ ВЕЧЕРИНКИ!

Sky Beach Club — это возможность перенестись 
«на курорт» всего на один день: восстановить 
силы, зарядиться позитивом, пообщаться с 
друзьями и близкими. В Sky Beach Club можно 
провести множество веселых праздников, ведь 
пляжный клуб универсален. Отметьте детский 
день рождения, проведите уютный семейный 
праздник, организуйте незабываемое торжество, 
отдохните от дневной суеты. Пляжный клуб-ку-
рорт станет идеальной локацией и для организа-
ции вашего свадебного мероприятия. Sky Beach 
Club — незабываемый отдых посреди каменных 
джунглей столицы.
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