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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Сәуір — қарлы наурыз бен жылы мамыр арасындағы 
көпір іспеттес. Қалаға гүлденген жылы көктем келетін 
уақыт. Әлем гүлдеп өзгере бастайды. Осы шығарылым-
ның қонағы ретінде біз шығармашыл, жарқын, талант-
ты, визажист, сұлулық саласындағы сарапшы және 
елорданың ең танымал модельдік агенттіктерінің 
бірінің негізін қалаушы Роберт Алдияровты таңда-
дық. Біз оның шығармашылық жолы, хоббиі және өмірлік 
ұстанымы туралы сөйлестік. Робертпен жүргізілген 
сұхбатты осы нөмірдің беттерінен оқыңыз.
Жылы көктем нәтижелі шопинг жасаудың нағыз уақы-
ты. Сіздер маусымның ең маңызды нәрсесі туралы, 
бренд дизайнерлері көктемге қандай аксессуарлар 
дайындағанын және дүкендерде сәнді аяқ киім коллек-
цияларынан не ұсынылғанын білетін боласыздар. Қа-
зақстандағы ғашықтар күні қарсаңында сыйлық идея-
ларын жинақтадық. Ең батыл және іскер адамдар үшін 
біз стильді сағаттардың ең жақсы үлгілерін зерттеп 
көрсеттік. Өзіңіздің көңіл-күйіңізді қалай көтеру ке-
ректігін білу үшін сізді күлдіретін кітаптар туралы 
нұсқаулық дайындадық. Ұтыс жеңімпаздары, қызықты 
акциялар және сіздің пікірлеріңіз туралы сәуір айындағы 
нөмір беттерінен оқыңыздар.

Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:

Анна Русакова, Юлия Дериглер, 
Дастан Бактияров, Асылбек  Жанкылыш,

Мадина Айтыбекова  
Дизайн: Дарья Онучка

Апрель — своеобразный мост между снежным мартом 
и теплым маем. Время, когда в город приходит цвету-
щая теплая весна. Мир расцветает и преображается. 
Гостем этого выпуска мы символично выбрали твор-
ческого, яркого, талантливого Роберта Алдиярова, 
визажиста, эксперта в сфере красоты и основателя 
одного из самых популярных модельных агентств сто-
лицы. Поговорили о его творческом пути, увлечениях и 
жизненной позиции. Интервью с Робертом читайте на 
страницах этого номера.
Теплой весной самое время продуктивному шопингу. Вы 
узнаете о самой актуальной вещи сезона, какие аксес-
суары на весну подготовили дизайнеры брендов и что 
из модных коллекций обуви представлено в магазинах. В 
преддверии Дня всех влюбленных в Казахстане собрали 
идеи подарков. Для самых смелых и деловых мы изучили 
и показали лучшие модели стильных часов. Чтобы вы 
знали, как поднять себе настроение, подготовили гид 
по книгам, которые заставят вас смеяться.  О победи-
телях розыгрыша, интересных акциях и ваших отзывах 
читайте на страницах апрельского номера. 

Анна Русакова
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Роберт, қайырлы күн! Сізбен кездескенімізге өте қу-
аныштымыз! Әңгімені С іздің шығармашылығыңыз-
дан бастағымыз келеді. Сіз кәсіби визажист, сұлулық 
сарапшысы, бірнеше оқу курстарының авторы және 
модельдік агенттіктің негізін қалаушысыз. Сұлулық 
саласындағы жолыңыз неден басталды?
2010 жылы «Хан Шатыр» СОО «Астана аруы» байқауы 
өтті, онда мен модельдік агенттікте көмекші болып жұ-
мыс істедім. Дәл сол кезде мен әйел сұлулығын ерек-
ше көру қабілетім бар екенін түсіндім. Бұл сезім менің 
бойымда өмір бойы болған шығар, өйткені алдымен 
пластикалық хирург болғым келді, содан кейін сән көр-
сетілімдерінің энергиясы маған ұнады, біраз уақыттан 
кейін мен өзімді визаж саласында көрсеткенді ұнат-
тым. Жолымды мен өз бетімше бастадым. Ең басында 
қалтамда небәрі 10 теңге және сағыз ғана болды, бірақ 
мені үлкен талпыныс басқарды. 2011 жылы мен өзімнің 
модельдік агенттігімді ашып, оны белсенді түрде на-
сихаттадым. Агенттігім клиенттерге дайын шығар-
машылық шешімдерді ұсынумен ерекшеленді. Осы 
уақытта мен бәрін өзім жасауды үйрендім: ұйымдасты-
рушылық процестерді жүргізу, макияж жасау және мо-
дельдердің шашын сәндеу. Кейде өмірде адамдар кез-
деседі, содан кейін сіз өзіңіздің кім екеніңізді түсінесіз. 
Мастер-класстардың бірінде ресейлік жұлдызды ви-
зажист Ольга Романова маған: «Біз сенімен ұқсаймыз. 
Бізде екеуімізге ортақ күнә бар, ол — атаққұмарлық. 
Сені үлкен жетістік күтеді, мен бұған сенемін» деді. 
Мен бұл сөздерді өмір бойы есімде сақтадым. 

«ХАН ШАТЫР» СОО-ДА ҚОНАҚТА  / Â ГОСТЯХ Â ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

«Кейде өмірде адамдар 
кездеседі, содан кейін сіз 
өзіңіздің кім екеніңізді 

түсінесіз

 «МЕНІҢ ӘЙЕЛ СҰЛУЛЫҒЫН 
ЕРЕКШЕ КӨРУ ҚАБІЛЕТІМ БАР»: 

ВИЗАЖИСТ 
РОБЕРТ АЛДИЯРОВПЕН 

СҰХБАТ

«У МЕНЯ ОСОБОЕ ВИДЕНИЕ 
ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ»: 

ИНТЕРВЬЮ С ВИЗАЖИСТОМ 
РОБЕРТОМ АЛДИЯРОВЫМ

Роберт, добрый день! Мы очень рады встретить-
ся с Вами! Хотелось бы начать разговор с Вашего 
творчества. Вы профессиональный визажист, бью-
ти-эксперт, автор нескольких обучающих курсов и 
основатель модельного агентства. Расскажите, с 
чего начался Ваш путь в сфере красоты?
В 2010 году в ТРЦ «Хан Шатыр» проходил конкурс 
«Мисс Астана», в котором мне довелось работать по-
мощником в модельном агентстве. Именно тогда я 
осознал, что у меня особое видение женской красоты. 
Наверное, это чувство жило во мне всю жизнь, ведь 
сначала я хотел стать пластическим хирургом, потом 
меня захлестнула энергия модных показов, а чуть поз-
же мне понравилось реализовывать себя в визаже. 

Свой путь я начал самостоятельно. В самом начале в 
кармане было всего 10 тенге и жвачка, но мною руко-
водило большое стремление. В 2011 году мне удалось 
открыть свое модельное агентство, которое я активно 
продвигал. Оно отличалось тем, что предлагало заказ-
чикам готовые творческие решения. Я тем временем 
учился делать все самостоятельно: вести организаци-
онные процессы, делать макияж и укладки моделям. 
В жизни иногда встречаются люди, после которых ты 
понимаешь, кто ты есть. На одном из мастер-классов 
российский звездный визажист Ольга Романова ска-
зала мне: «Мы с тобой похожи. У нас на двоих один 
грех — тщеславие. Тебя ждет большой успех, я верю в 
это». Эти слова я запомнил на всю жизнь.

«
В жизни ино-
гда встреча-
ются люди, 
после кото-

рых ты пони-
маешь, кто 

ты есть

Ал визажды қалай үйрендіңіз?
Менің миым өте күрделі ұйымдастырылған деп санай-
мын. Мен жаңа нәрсені тез үйренемін. Көрсетілімдерде 
басқа визажисттер қалай жұмыс істегендерін көріп, Ин-
тернеттегі сабақтар бойынша оқыдым, мастер-кластар 
мен қурстардан өттім. Менің пір тұтатын адамдарым: 
Пэт Макграт, Питер Филипс, Вэл Гарланд, Наталья Вла-
сова, Андрей Шилков. Олар мені шабыттандырады. Мен 
«егер олардың қолынан келген болса, бұл менің де қо-
лымнан келеді» дегенге сендім. 
Макияжда бәрінен бұрын Сізге не ұнайды?
Көз және реңк. Әдемі мәнерлі көздер мен жақсы жарқы-
раған тері — менің фишкам. Көзбен көп нәрсе айтуға 
болады, сондықтан мен үшін олардың тереңдігін көрсе-
ту маңызды.

А как учились визажу?
Я считаю, что у меня очень хитро организован мозг. Я 
быстро учусь новому. Смотрел, как работают другие 
визажисты на показах, учился по урокам в Интерне-
те, проходил мастер-классы, курсы. Мои кумиры: Пэт 
Макграт, Питер Филипс, Вэ  л Гарланд, Наталья Власо-
ва, Андрей Шилков. Они меня вдохновляют. Я верил: 
если у них получилось, значит и у меня получится!
Что больше всего любите в макияже?
Глаза и тон. Красивые выразительные глаза и хорошая 
сияющая кожа — мои фишки. По глазам можно мно-
гое сказать, поэтому для меня важно подчеркнуть их 
глубину. 



8 9
Фотограф: Елена Сорокина

Сіз Instagram-аккаунтыңызда «Өз өмірімді әйел сұлулығына арна-
дым» деп көрсетілген. Бұл Сіздің ендігі міндетіңіз бе?
Мен пластикалық хирург болуды армандадым, содан кейін модель-
деу агенттігін құрдым, енді мен визажистпін. Міндетім әйел сұлу-
лығына қызмет ету керек деп сеземін. Менің ойымша, адамда өмір 
бойына бір ғана бейімділік болмайды, бірақ мен бір нәрсені анық 
білемін: макияжда мен үлкен жетістікке жетіп, әлем визажистерінің 
қатарына енгім келеді.
Ойдың күшіне сенесіз бе?
Әрине. Қазақстанда көптеген шығармашылық жобаларды жүзеге 
асыра отырып, Миландағы сән апталығына баруды армандадым. 
Күтпеген жерден менің модельдерім қазақстандық дизайнердің 
коллекциясын көрсету үшін таңдалды. Бірде макияж суретшілерінің 
реалити-шоуына қатысу жақсы болар еді деп ойладым. Кенеттен 
Мәскеуге телешоуды түсіруге шақыру алдым. Бұл өте жақсы тәжіри-
бе болды: мен өз шеберлігімді көрсеттім, танымал визажистермен 
таныстым, өзімді төзімділікке тексердім. Сондықтан кейде ойлар сіз 
оларды түсінуге уақыт тапқаннан да тезірек жүзеге асады.
Сіздің шығармашылығыңыз туралы көп білеміз, ал өз қы-
зығушылықтарыңыз туралы айтып берсеңіз.
Бала кезімде майда моншақ тоқумен айналысқанмын. Қазір маған 
фото мен видеога түсіру өте ұнайды. Менің кадр таңдауда жақсы қа-
білетім бар деп ойлаймын. Фотоға кәсіби деңгейде түсіру мен өңдеу-
ді игеруді жоспарлап отырмын. Мен әлеуметтік желілерді өзім жүргі-
земін: өзім түсіремін, монтаж жасаймын, жазамын. Әр нәрсені өзіңіз 
және шын жүректен жасасаңыз, адамдар оны сезінеді және сенеді, 
сізге ереді. Сондай-ақ, тамақ дайындап, қонақтарды қарсы алғанды 
ұнатамын. 

В Instagram-аккаунте у Вас указано: «Посвятил свою жизнь жен-
ской красоте». Это теперь Ваша миссия?
Я мечтал стать пластическим хирургом, потом основал модельное 
агентство, теперь я визажист. Я чувствую, что моя миссия — служить 
женской красоте. Я считаю, что нет одного призвания на всю жизнь, 
но одно я знаю точно: в макияже я хочу добиться большого успеха и 
войти в топ визажистов мира. 
Верите в силу мысли?
Безусловно. Реализовав много творческих проектов в Казахстане, 
я мечтал побывать на неделе моды в Милане. Совершенно неожи-
данно моих моделей выбрали для показа коллекции казахстанско-
го дизайнера. Однажды подумал, что здорово было бы поучаство-
вать в реалити-шоу визажистов. Мне вдруг пришло приглашение на 
съемки телешоу в Москве. Это был отличный опыт: я показал свои 
умения, познакомился с известными визажистами, проверил себя 
на выносливость. Так что порой мысли материализуются даже бы-
стрее, чем ты успеешь осознать их. 
Очень многое мы знаем о Вашем творчестве, а расскажите о своих 
увлечениях. 
В детстве занимался бисероплетением. Сейчас мне очень нравится 
снимать видео и фото. Я считаю, что у меня хорошее видение ка-
дра. Планирую освоить съемку и обработку на профессиональном 
уровне. Я сам веду социальные сети: снимаю, монтирую, пишу. Когда 
делаешь все самостоятельно и от души, люди это чувствуют и дове-
ряют, идут за тобой. Люблю готовить и встречать гостей.

Какие качества в человеке Вы цените?
Честность и умение оставаться самим 
собой. Не старайтесь произвести впечат-
ление, быть идеальными для всех. Даже 
на шоу визажистов я оставался искрен-
ним и честным. Мне кажется, люди это 
оценили. 
Как оставаться собой всегда, даже в 
сложной жизненной ситуации?
Важно понять, что мы здесь и сейчас — 
живите в моменте. Так, как хочется имен-
но вам. Из любых жизненных ситуаций 
извлекайте уроки, ничего не бойтесь, 
действуйте. Я человек импульсивный, но 
всегда слушаю себя, свои эмоции, свою 
интуицию. Если сложно сделать выбор, 
то я поступаю так, чтобы перед самим 
собой не было стыдно. 

«Хан Шатыр» для Вас это…?
Место для вдохновения и творче-
ские проекты. Конечно, люблю захо-
дить в бренды косметики: MON AMIE, 
BEAUTYMANIA, INGLOT, MAC. 
Что бы Вы хотели пожелать читате-
лям?
Сейчас очень модно говорить: примите 
себя такими, какие вы есть. Я никогда 
так не скажу. Не принимайте, иначе вы 
не будете идеальной версией себя. Если 
вам что-то не нравится, совершенствуй-
тесь. Вот тогда вы найдете себя. Совер-
шенствуйтесь из любви и уважения к 
себе, а не из стремления понравиться 
другим. 
Роберт, от души благодарим Вас за бе-
седу! Успехов и творческой реализации!

«Моя миссия — служить женской красоте»

Адамның  қандай қасиеттерін бағалайсыз?
Адалдық және өз-өзімен болу. Барлығы үшін 
мінсіз болуға, әсер қалдыруға тырыспаңыз. 
Тіпті визажистер шоуында да мен шынайы 
және адал болдым. Менің ойымша, адамдар 
осыны бағалады.
Әрқашан қалай өз бетінше қалуға болады, 
өмірлік  қиын жағдайға тап болғанда?
Біздің осында және қазір екенімізді түсіну 
маңызды — дәл қазір өмір сүріңіз. Өзіңіз қа-
лағаныңыздай. Өмірдің кез-келген жағдай-
ынан сабақ алыңыз, ештеңеден қорықпаңыз, 
әрекет етіңіз. Мен импульсивті адаммын, 
бірақ әрқашан өзімді, эмоцияларымды, түй-
сігімді тыңдаймын. Егер таңдау жасау қиын 
болса, онда мен өзім ұялмайтындай әрекет 
етемін.
«Хан Шатыр» Сіз үшін...?
Шабыт пен шығармашылық жобаларға ар-
налған орын. Әрине, макияж брендтеріне: 
MON AMIE, BEAUTYMANIA, INGLOT, MAC 
барғанды ұнатамын.
Оқырмандарға не тілегіңіз келеді?
Қазір «өзіңізді өз қалпыңызда қабылдаңыз» 
деп айту сәнге айналған. Мен мұны ешқа-
шан айтпаймын. Қабылдамаңыз, әйтпесе сіз 
өзіңіздің идеалды нұсқаңыз бола алмайсыз. 
Егер сізге бір нәрсе ұнамаса, өзіңізді жетіл-
діріңіз. Сонда сіз өзіңізді таба аласыз. Өз-
гелерге ұнау үшін емес, өзіңізге деген сүй-
іспеншілік пен құрметтен жақсарыңыз.
Роберт, әңгімеңіз үшін шын жүректен 
алғыс айтамыз! Табыс және шығар-
машылық жетістіктер тілейміз!

Міндетім 
әйел 

сұлулығына 
қызмет ету 

керек

«

Міндетім 

«

Міндетім 
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РОБЕРТ АЛДИЯРОВТЫҢ КӨКТЕМГІ 
BEAUTY-ӨНІМДЕРІНІҢ ҮЗДІКТЕРІ

Весной очень важно поддерживать кра-
соту и здоровье кожи. Она активно вос-
станавливается после зимы, восполняет 
запасы нутриентов и обновляется. Специ-
ально для читателей журнала визажист, 
эксперт в сфере красоты и моды Роберт 
Алдияров подобрал лучшие средства де-
коративной и уходовой косметики. Всю 
продукцию можно купить в магазинах ТРЦ 
«Хан Шатыр». 

ТОР ВЕСЕННИХ BEAUTY-ПРОДУКТОВ  
ОТ РОБЕРТА АЛДИЯРОВА

Көктемде терінің сұлулығы мен денсау-
лығын нығайту өте маңызды. Ол қыстан 
кейін белсенді түрде қалпына келеді, қо-
ректік заттардың қорын толықтырады 
және жаңартылады. Арнайы журнал оқыр-
мандары үшін визажист, сұлулық және сән 
саласындағы сарапшы Роберт Алдияров 
сәндік және күтім косметикасының ең жақ-
сы құралдарын таңдады. Барлық өнімді 
«Хан Шатыр» СОО дүкендерінен сатып 
алуға болады.

Пенка для ежедневного умыва-
ния Estée Lauder Nutritious Super-
Pomegranate Radiant Energy 2-in-1, 
MON AMIE
Мягко и деликатно очищает кожу, 
придавая ей сияющий вид. Средство 
можно использовать как маску 1-2 
раза в неделю для более глубокого 
очищения кожи. Пенка содержит экс-
тракт граната в двойной концентра-
ции. 

Estée Lauder Nutritious Super-
Pomegranate Radiant Energy 2-in-1 
күнделікті бет жууға арналған 
көбік, MON AMIE дүкені
Теріні жұмсақ және нәзік тазартады, 
оған жарқын көрініс береді. Құралды 
теріні тереңірек тазарту үшін аптасы-
на 1-2 рет маска ретінде қолдануға 
болады. Көбіктің құрамында қос кон-
центрациядағы анар сығындысы бар.

Сыворотка для лица Dior 
Capture Totale Super Potent Serum, 
BEAUTYMANIA
Сыворотка от Dior — настоящая на-
ходка для весеннего ухода. Момен-
тально питает кожу и омолаживает. 
На 91% состоит из натуральных ин-
гредиентов. Кожа становится упру-
гой и сияющей. Обладает тончайшей 
текстурой, быстро впитывается в 
кожу. 

Dior Capture Totale Super Potent 
Serum бетке арналған сарысу, 
BEAUTYMANIA дүкені
Dior сарысуы — көктемгі күтім үшін 
нағыз олжа. Теріні бірден нәрлен-
діріп, жасартады. 91% табиғи ингре-
диенттерден тұрады. Тері серпімді 
және жарқын бола бастайды. Ол жұқа  
бітімге ие, теріге тез сіңеді.

Бодрящий бальзам для кожи Estée 
Lauder Revitalizing Supreme+Global 
AntiAging Wake Up Balm, MON AMIE 
Увлажняющий крем с легкой тексту-
рой. Моментально придаёт коже здо-
ровый вид. Очень красивое и есте-
ственное сияние сохраняется даже 
под тональным кремом. Используйте 
в любое время дня как самостоятель-
ное средство или поверх крема.

Estée Lauder Revitalizing 
Supreme+Global AntiAging Wake Up 
Balm теріні қуаттандыратын 
бальзам, MON AMIE дүкені
Жеңіл құрылымы бар ылғалданды-
рғыш крем. Теріге бірден сау көрініс 
береді. Өте әдемі және табиғи 
жарқыл тіпті негіз астында да сақта-
лады. Күннің кез-келген уақытында 
өзіндік құрал ретінде немесе кремнің 
үстіне қолданыңыз.

Цветные гелевые подводки от 
INGLOT 
Использовать такие подводки в ма-
кияже сезона весна-лето 2021 — оп-
тимальное и модное решение. Высы-
хает за 60 секунд и дает насыщенный 
цвет после первого нанесения. Неж-
ная кремовая консистенция позволя-
ет использовать средство в качестве 
теней для век. Обладает отличной 
стойкостью. 

INGLOT-тан түсті гельді көз кон-
турлағышы
Осындай көз контурлағыштарды 
2021 жылдың көктем-жаз маусымын-
да қолдану — оңтайлы және дұрыс 
шешім. 60 секундта кебеді және 
алғашқы қолданғаннан кейін қанық 
түс береді. Нәзік кремді консистен-
ция құралды қабақ бояуы ретінде 
пайдалануға мүмкіндік береді. Ол ке-
ремет беріктікке ие.

Кремовые пигменты Partylicious 2.0 
от INGLOT
Отлично дополнят любой повседнев-
ный макияж. В одно касание сделают 
его максимально изысканным. Лайф-
хак: небольшое количество пигмента 
добавьте в обычный блеск для губ, 
вы получите новое средство! Форму-
ла теней состоит из чистого пигмента 
и алмазной пыли. Цвет ваших теней 
будет зависеть от угла света. 

INGLOT-тан Partylicious 2.0 крем пиг-
менттері
Кез-келген күнделікті макияжды ке-
ремет толықтырады. Бір реттен-ақ 
оны мүмкіндігінше әдемі етеді. Аз-
даған лайфхак: аз мөлшерде пигмент-
ті әдеттегі ерін жылтыратқышына 
қосыңыз, сіз жаңа құрал аласыз! Көз 
бояуы формуласы таза пигмент пен 
алмас ұнтағынан тұрады. Сіздің көз 
бояуыңыздың түсі жарық бұрышына 
байланысты болады.

Тональная основа Dior Backstage 
Face&Body Foundation, MON AMIE
Основа создает как невесомое, так и 
более плотное покрытие. Средство 
удерживает влагу в коже, что так не-
обходимо при ветреной погоде сто-
лицы. Водостойкая формула создает 
невидимую сеточку, позволяя покры-
тию держаться даже при самых экс-
тремальных условиях. Основа Dior 
мгновенно создает безупречный 
цвет лица.

Dior Backstage Face&Body Foundation 
тоналды негізі, MON AMIE дүкені
Әрбір қыз өз реңк түсін табады. Негіз 
жеңіл және тығыз жабынды жасайды. 
Құрал ылғалды теріде ұстап тұрады, 
бұл елорданың желді ауа-райында 
қажет. Суға төзімді формула көрін-
бейтін торды жасайды, бұл жабынды 
тіпті төтенше жағдайларда да ұстауға 
мүмкіндік береді. Dior негізі бірден 
мінсіз келбетті жасайды.

Масло для губ Dior Lip Glow Oil, 
BEAUTYMANIA
Универсальный блеск-тинт для губ, 
который содержит в себе активные 
компоненты для увлажнения и пи-
тания. Масло ухаживает, защищает 
кожу губ, усиливая их естественное 
сияние.  Губы становятся более кра-
сивыми после 5 дней применения.  
Средство можно использовать само-
стоятельно, в качестве праймера или 
верхнего покрытия.

Dior Lip Glow Oil ерінге арналған май, 
BEAUTYMANIA дүкені
Құрамында ылғалдандыру мен қо-
ректендіруге арналған белсенді ком-
поненттер бар ерінге арналған әмбе-
бап жылтыр-тинт. Май күтім жасайды, 
еріннің терісін қорғайды, олардың та-
биғи жарқылын күшейтеді. 5 күн қол-
данғаннан кейін ерін әдемі болады. 
Құралды өзін пайдалануға, праймер 
немесе үстіңгі жабын ретінде қолда-
нуға болады.



12 13

LIFE TIME ТАНДАУЫ  / ВЫБОР LIFE TIME

Сәуірде күн жылы бастайды, осы уақытта күн 
шуағында көбірек серуендегің келеді, көптен 
күткен көктемнің гүлденуіне аз қалды. Сонымен 
бірге, сәуірде бізді мереке күтіп тұр: 15 сәуірде 
Қазақстанда Ғашықтар күні атап өтіледі. Жүрекке 
жақын адамдармен кездесу үшін керемет уақыт. 
Біздің көктемгі жаңа тауарларымыздан шабыт 
алыңыз да, «Хан Шатырға» сыйлық алуға келіңіз! 

В апреле наступает пора, когда чувствуется тепло, 
хочется больше проводить времени на солнышке, 
много гулять, ведь уже совсем скоро очарователь-
ная весенняя свежесть и время цветения. К тому же 
нас ждет праздник: 15 апреля в Казахстане отмеча-
ют День влюбленных. Прекрасное время, чтобы 
увидеться с дорогими сердцу людьми.  Вдохнов-
ляйтесь нашими весенними новинками и отправ-
ляйтесь за подарками в «Хан Шатыр»!

ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ КО 
ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

жақын адамдармен кездесу үшін керемет уақыт. 
Біздің көктемгі жаңа тауарларымыздан шабыт 
алыңыз да, «Хан Шатырға» сыйлық алуға келіңіз! 
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ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ КО ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ КО 

много гулять, ведь уже совсем скоро очарователь-
ная весенняя свежесть и время цветения. К тому же 
нас ждет праздник: 15 апреля в Казахстане отмеча-
ют День влюбленных. Прекрасное время, чтобы 
увидеться с дорогими сердцу людьми.  Вдохнов-
ляйтесь нашими весенними новинками и отправ-
ляйтесь за подарками в «Хан Шатыр»!

ҒАШЫҚТАР КҮНІНЕ ОРАЙ 
СЫЙЛЫҚТАР ТАҢДАЙМЫЗ

РУБАШКА, CAMICISSIMA

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
GIVENCHY GENTLEMAN BOISÉE, 

MON AMIE

КРОССОВКИ YEEZY 450 CLOUD 
WHITE, ADIDAS 

РЕМЕНЬ, ALTINYILDIZ CLASSICS

ПОЯСНАЯ СУМКА, BERSHKA

КУРТКА, ZARA 

ПЕРЧАТКИ, 
MASSIMO DUTTI

СМАРТ-ЧАСЫ GARMIN FENIX 6X SAPPHIRE, 
ALSER.KZКУРТКА, MASSIMO DUTTI

НАУШНИКИ SAMSUNG 
GALAXY BUDS LIVE BRONZE, 

SULPAK

ОЧКИ, PULL&BEAR

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА GUERLAIN AQUA 
ALLEGORIA GRANADA SALVIA, 

MON AMIE

СВИТЕР, BERSHKA

КОЛЬЕ, SWAROVSKI

СУМКА, 
STRADIVARIUS

ТУФЛИ, ALDO

ПАЛЬТО, ZARA

ТРЕНЧ, MARC O’POLO

ПАЛЕТКА ДЛЯ МАКИЯЖА ЛИЦА CREAM 
COLOUR BASE DUO, MAC 

ПОМАДА 
KISS CATCHER, 

INGLOT

АКСЕССУАР ДЛЯ ВОЛОС, STRADIVARIUS
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Қазір ешбіріміз өз гардеробымызды джинсісіз еле-
стете алмаймыз. Ол гардеробтың классикасына ай-
налғандай. Джинсінің шығуы туралы аңыздар көп. 
Олардың шыққан жері Америка деп саналады. Бұл бір 

жағынан шын да, екінші жағынан олай емес. 

Сейчас уже никто из нас не представляет свой гарде-
роб без джинсов. Это своего рода классика гардероба. 
Легенд происхождения джинсов очень много.  Счита-
ется, что прародиной их является Америка. Это так 

и одновременно не так. 

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

ДЖИНС ШАЛБАРЛАРЫ: 
УНИФОРМАДАН ПОДИУМҒА ДЕЙІНГІ ЖОЛ

ДЖИНСЫ: ПУТЬ ОТ УНИФОРМЫ ДО ПОДИУМОВ

Слово jeans берет свое начало из 
Италии. В XVI веке из прочной сар-
жевой материи шили удобные шта-
ны для моряков и рыбаков. Произ-
водилось эта одежда в итальянском 
городе Генуя. Английское написа-
ние Genoa произносилось в Амери-
ке как genes, что и стало прообра-
зом слова jeans.
По другой из версий, плотную сар-
жу производили в Ниме, неболь-
шом городе на юге Франции. Само 
слово «деним» (denim) происходит 
от слов Serge de Nim — «саржа из 
города Ним».

Jeans сөзі бастауын Италиядан алады. XVI ғасырда 
берік саржа матадан теңізшілер мен балықшылар үшін 
ыңғайлы шалбар тігілген. Бұл киім итальяндық Генуя 
қаласында өндірілген. Қаланың ағылшынша жазылған 
атауы —  Genoa Америкада  genes деп айтылатын, міне, 
осыдан  jeans сөзі шығады.  
Басқа аңыз бойынша, берік саржаны Францияның 
оңтүстігіндегі шағын қала Нимеде өндірген көрінеді. 
«Деним» (denim) сөзінің өзі Serge de Nim — «Ним қа-
ласынан шыққан саржа» дегенді білдіреді.  

Мало кто знает, что самыми первыми джинсами стали 
изделия Levi’s. В 1853 году Ливай Штраусс решил пере-
ехать в США. С собой он взял только рулон парусино-
вой ткани. Чтобы хоть как-то прокормить себя, Ливай 
стал делать палатки из парусины на заказ. Однажды 
он сшил из этой ткани штаны для золотоискателя. Они 
были крепкие и прочные. Так у Ливая появились пер-
вые заказчики среди золотоискателей на добротные 
штаны из парусины. Чуть позже портной из Невады 
Джейкоб Дэвис придумал укреплять эти штаны за-
клепками, чтобы они не рвались под тяжестью само-
родков. Прочные, комфортные и практичные штаны 
быстро полюбились лесорубам, фермерам и ковбоям.
Днем рождения джинсов считается 1873 год, когда 
Джейкоб Дэвис и Ливай Штраусс получили патент на 
создание рабочих комбинезонов для фермеров и шах-
теров. В 1918 году фирма Levi’s запустила и женские 
модели. Джинсы для девушек, в отличие от мужских, 
застегивались слева сбоку, а не спереди.

Ең алғашқы джинсілер Levi’s өнімдері болғанын көбі 
біле бермейді. 1853 жылы Ливай Штраусс АҚШ-қа қо-
ныс аударуды жөн көреді. Өзімен бірге ол тек бір тай 
кенеп матаны алады. Әйтеуір аш қалмау үшін, ол кенеп 
матадан палаткалар жасауға тапсырыс ала бастайды. 
Бір күні ол алтын іздеуші үшін осы матадан шалбар 
тігіп береді. Олар мықты, берік болып шығады. Осы-
лайша, алтын іздеушілер арасынан Ливайдың кенеп-
тен тігілген шалбарына алғашқы тапсырыс берушілер 
пайда болады. Кейінірек Невадалық тігінші Джейкоб 
Дэвис бұл шалбарларға алтын тастың ауырлығымен 
жыртылып кетпес үшін қыстырғыштар ойлап табады. 
Мықты, ыңғайлы және шаруада таптырмайтын шал-
барлар ағаш кесушілерге, фермерлер мен ковбойларға 
ұнады.  
Джинсінің туған күні 1873 жыл деп саналады, өйткені 
осы жылы  Джейкоб Дэвис пен Ливай Штраусс фер-
мерлер мен шахтерлерге арналған жұмысшы комби-
незондарын жасауға патент алған болатын. 1918 жылы 

Настоящий переворот в отношении денима произо-
шел в середине 1950-х, когда джинсы стали надевать 
знаменитости. Первой на экранах в джинсах появилась 
Мэрилин Монро. 
В СССР джинсы попали в 1957 году во время Всемир-
ного молодежного фестиваля, став символом свободы 
самовыражения. По всему миру в гардеробах модни-
ков джинсы закрепились в конце 1960-х. Джинсы при-
шлись по вкусу хиппи, которые носили расклешенные 
модели.
В 1980-е дизайнеры массово стали выпускать собствен-
ные линии денима: Ralph Lauren, Calvin Klein, Guess, 
Versace. Они превратили их из недорогой повседнев-
ной одежды в настоящее произведение искусства.  
В начале нашего века были модны джинсы с занижен-
ной талией, чуть позже все стали носить облегающие 
узкие модели. Потом наступило время прямых джин-
сов и джинсов с потертостями и разрезами, заклепка-
ми и принтами. Сегодня второй пик популярности пе-
реживают расклешенные джинсы, а уж какие носить 
— выбор только за вами! 

Levi’s фирмасы әйелдер модельдерін де шығара баста-
ды. Қыздар джинсі ерлердікіне қарағанда, алдынан 
емес, жанынан түймеленді. 
Денимге қатысты нағыз төңкеріліс 1950 жылдардың ор-
тасына келді, осы кезде джинсіні атақты адамдар кие 
бастады. Ең алғашқы болып экран алдына джинсі киіп 
шыққан Мэрилин Монро болды. 
КСРО-ға джинсі 1957 жылы Дүниежүзілік жастар фести-
валі кезінде, өзін өзі көрсетудің символы ретінде келді. 
Бүкіл әлем бойынша сәнқойлар гардеробында джинсі 
1960 жылдардың аяғында тұрақтады. Джинсі хиппи-
лерге өте ұнады, олар оның кең балақ моделдерін киді. 
1980 жылдары дизайнерлер денимнің өз модельдерін 
жаппай шығара бастады: Ralph Lauren, Calvin Klein, 
Guess, Versace. Олар бұл күнделікті арзан киімді нағыз 
өнер туындысына айналдырып жіберді.  
Біздің ғасырымыздың басында белі төмен джинсілер 
сәнге айналды, кейінірек барлығы тар, жабысып тұра-
тын модельдерді кие бастады. Одан соң тік балақ 
джинсілер мен өңі кеткен, жыртығы бар, тойтармалы 
және суреті барлары сәнге айналды. Қазіргі кезде ба-
лағы кең джинсілер қайта оралып жатыр, ал қандайын 
киесіз — ол сіздің таңдауыңыз! 

ARMANI 
EXCHANGE

PULL&BEAR ZARA BERSHKA ZARA

MANGO MARC O’POLO MANGO MASSIMO DUTTI STRADIVARIUS
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Вязаные жилеты, так популярные в 
2020 году, плавно перекочевали в 
гардеробы 2021-го. Отсылающие к 
эпохе 90-х, они долгое время оста-
вались фаворитами лишь модных 
инфлюенсеров и стилистов. Сегод-
ня жилеты стали по-настоящему 
масштабным стильным направле-
нием весны. Жилеты, надетые по-
верх свитера или рубашки, отсыла-
ют к винтажной эстетике, что само 
по себе уже является тенденцией. 
С ними можно придумать десятки 
различных сочетаний и не только 
весной. 

ВЕЩЬ СЕЗОНА — ЖИЛЕТ: 
СМЕЛЫЕ СОЧЕТАНИЯ

2020 жылы кең тараған тоқыма же-
леткелер ақырындап 2021 жыл гар-
деробынан да орын алды. 90 жылдар 
сәнін еске алатын бұл киім үлгілері көп 
уақыт бойы тек сәнқой инфлюенсер-
лер мен стилистердің сүйікті таңдауы 
болып келді. Бүгінгі  таңда желеткелер 
кәдімгідей көктемнің ауқымды стиль-
дік бағытына айналып отыр.  Свитер 
не жейде үстінен киілген желеткелер 
винтаждық эстетикаға меңзейді, ал 
мұның өзі өз алдына бір бағыт.  Олар-
мен тек көктемгі емес, әр түрлі киімді 
үйлестіруге болады. 

не жейде үстінен киілген желеткелер не жейде үстінен киілген желеткелер 
винтаждық эстетикаға меңзейді, ал винтаждық эстетикаға меңзейді, ал 
мұның өзі өз алдына бір бағыт.  Олар-мұның өзі өз алдына бір бағыт.  Олар-
мен тек көктемгі емес, әр түрлі киімді мен тек көктемгі емес, әр түрлі киімді 
үйлестіруге болады. үйлестіруге болады. 
мен тек көктемгі емес, әр түрлі киімді 

МАУСЫМ ЗАТЫ — 
ЖЕЛЕТКЕ: 

БАТЫЛ ҮЙЛЕСТІРУЛЕР
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2021 жылдың басты тренді — бұл сәнқой 
қыз-келіншектердің дизайнерлік идея-
ларды қағып алуға дайын батылдығы. 
Көктемгі ауа-райының реңдері мен құл-
пыруы осы маусымдағы аксессуарлар-
дан көрінеді. Тренділер жарқын дизайн-
ге және әрине, көктемгі табиғи сарынға 
негізделген. Жасыл, сары, көгілдір, ашық 
күлгін түстер өзекті. Жасалған материалы 
мен орындау сипаты екінші планға ысы-
рылды. Біз сіздер үшін осы көктемнің ең 
әдемі аксессуарларын жинадық. 

Главный тренд 2021 года — смелость, 
с которой модницы готовы подхваты-
вать дизайнерские идеи. Оттенки и 
переливы весенней погоды воплоща-
ются в аксессуарах этого сезона. Трен-
ды ориентированы на яркий дизайн и, 
конечно, весенние природные мотивы. 
Актуальны зеленый, желтый, голубой, 
лиловый цвета. На второй план ото-
шел материал изготовления и харак-
тер плетений. Мы собрали для вас са-
мые красивые аксессуары этой весны. 

КӨКТЕМ 2021: 
АКСЕССУАРЛАРҒА ШОЛУ
ВЕСНА 2021: ГИД ПО АКСЕССУАРАМ

2021 жылдың басты тренді — бұл сәнқой 
қыз-келіншектердің дизайнерлік идея-
ларды қағып алуға дайын батылдығы. 
Көктемгі ауа-райының реңдері мен құл-
пыруы осы маусымдағы аксессуарлар-
дан көрінеді. Тренділер жарқын дизайн-
ге және әрине, көктемгі табиғи сарынға 
негізделген. Жасыл, сары, көгілдір, ашық 
күлгін түстер өзекті. Жасалған материалы 
мен орындау сипаты екінші планға ысы-
рылды. Біз сіздер үшін осы көктемнің ең 
әдемі аксессуарларын жинадық. 

АКСЕССУАРЛАРҒА ШОЛУ
ВЕСНА 2021: ГИД ПО АКСЕССУАРАМ

Пусть чувства расцветают этой весной с украшениями, которые пробуждают 
радость и красоту. Новые украшения, пополнившие коллекцию Pandora’s 
Garden, празднуют цветение, которое возвращается каждую весну, даря нам 
надежду и напоминая о чудесах природы.

ДДобавьте затейливые украшения к любому весеннему образу с этими 
нежными, изящными кольцами и новыми шармами. В этом сезоне 
дебютирует новый лиловый оттенок в шармах-маргаритках, ставший 
идеальным дополнением к розовым маргариткам. Независимо от того, 
носите ли вы украшения соло или комбинируете разноцветные шармы 
на своем любимом браслете или подвеске, есть бесконечные способы 
создать образ, наполненный силой и красотой цветок.

““Эта коллекция посвящена воссоединению с вашим внутренним ребенком, 
чтобы возродить чувство невинного исследования, – говорят Франческо 
Терцо и А. Филиппо Фикарелли, креативные директора Pandora. – Благодаря 
искусному мастерству и детальной работе с эмалью мы смогли подчеркнуть 
красоту маргаритки.”

Носите напоминание о маленьких, повседневных чудесах 
с этими причудливыми изделиями, которые хранят 
в в себе магию, тайну и надежду весны.

ТРЦ  KHAN SHATYRR 1 ЭТАЖ
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Әр жыл сайын сән әлемі ыңғайлылық пен әмбебап-
тыққа қарай бет бұруда. 2021 жылғы жаңа аяқ киім 
топтамаларында минималистік стиль, жұмсақ реңдер 
және төмен өкше басымдылыққа ие. Қонышы жиы-
рылған етіктер сәнге қайта оралды, биік бауланатын 
бәтеңкелер, сондай-ақ, жинақы резеңке етіктер де 
өзекті. Бір кездері кең тараған балеткалар маусым топ-
тамаларында тағы да кездеседі. Енді олар — жай табан, 
ұшы квадрат пішінді не өткір, жұмсақ теріден жасалған 
модельдер. Көктемгі модельдердің ерекшелігі — гео-
метриялық пішінді ерекше өкшелер. Сондай-ақ, негізгі 
көңіл бөлетін жайт — аяқ киімге стиль мен сәнділік қо-
сатын көлемді табан. Туфлидегі әдемі баулар мен ай-
ылбастар сіздің бейнеңіздің нәзіктігін арттырады.

С каждым годом мода все больше движется в сторо-
ну комфорта и универсальности. В новых коллекци-
ях обуви 2021 года преобладают минималистичный 
стиль, пастельные оттенки и низкий каблук. Вернулись 
в моду сапоги-гармошка, актуальны ботинки на высо-
кой шнуровке, а также лаконичные резиновые сапоги. 
Некогда популярные балетки вновь в коллекциях се-
зона. Теперь это мягкие кожаные модели на плоской 
подошве с квадратным или острым мысом. В фокусе 
внимания весны — необычные каблуки геометрич-
ных форм. На первый план также выходит массивная 
подошва, которая прибавляет обуви стиля и шика. Из-
ящные ремешки и пряжки на туфлях добавят вашему 
образу женственности. 

СӘНДІ АЯҚ КИІМ: БИЫЛҒЫ 
КӨКТЕМДЕ ҚАНДАЙЫН АЛАМЫЗ? 
МОДНАЯ ОБУВЬ: ЧТО ПОКУПАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ?

КӨКТЕМДЕ ҚАНДАЙЫН АЛАМЫЗ? 
МОДНАЯ ОБУВЬ: ЧТО ПОКУПАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ?

Әр жыл сайын сән әлемі ыңғайлылық пен әмбебап-
тыққа қарай бет бұруда. 2021 жылғы жаңа аяқ киім 
топтамаларында минималистік стиль, жұмсақ реңдер 
және төмен өкше басымдылыққа ие. Қонышы жиы-
рылған етіктер сәнге қайта оралды, биік бауланатын 
бәтеңкелер, сондай-ақ, жинақы резеңке етіктер де 
өзекті. Бір кездері кең тараған балеткалар маусым топ-
тамаларында тағы да кездеседі. Енді олар — жай табан, 
ұшы квадрат пішінді не өткір, жұмсақ теріден жасалған 

МОДНАЯ ОБУВЬ: ЧТО ПОКУПАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ?
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Мінсіз сыртқы көрініс, жарқыраған тері мен шаш — бұл 
сөзсіз өзіне сенімділік беретін нәрселер. Бүгінгі таңда 
заманауи ер адамның қолында ерекше стиль жасауға 
және даралықты баса көрсетуге көмектесетін космети-
каның үлкен таңдауы бар. Біз теріні ылғалдандыратын 
және қорғайтын ерлер косметикасы өнімдерінің тама-
ша арсеналын жинауды шештік. Барлық құралдар «Хан 
Шатыр» СОО дүкендерінде қолжетімді.

Безукоризненный внешний вид, здоровая сияющая 
кожа и волосы — то, что несомненно придает уверен-
ности в себе. Сегодня в распоряжении современного 
мужчины большой выбор косметических средств, ко-
торые помогут создать особый стиль и подчеркнуть 
индивидуальность. Мы решили собрать идеальный 
арсенал продуктов мужской косметики, которые ув-
лажнят и защитят кожу. Все средства доступны в мага-
зинах ТРЦ «Хан Шатыр».

МУЖСКОЙ УХОД: КОСМЕТИКА ДЛЯ СИЛЬНОГО ПОЛА 

ЕРЛЕР КҮТІМІ: 
ЕР АДАМДАРҒА АРНАЛҒАН КОСМЕТИКА 

VICHY MINERAL 89 БЕТ-
КЕ АРНАЛҒАН САРЫСУЫ, 
«ЦВЕТНАЯ» ДӘРІХАНАСЫ
Құрамында 89% минерал-
дандыратын термалды 
судың рекордтық концен-
трациясы бар алғашқы са-
рысу. Табиғи тосқауылды 
күшейте отырып қорғай-
ды,  тері қалпын күшейтеді 
және сергітеді, жайсыз-
дықты жояды. 

ESTEE LAUDER ADVANCED 
NIGHT REPAIR САРЫСУЫ, 
BEAUTYMANIA ДҮКЕНІ 
Соңғы жылдардағы хит әрі нағыз 
көмекші — бұл Estee Lauder са-
рысуы. Гиалурон қышқылы, теңіз 
ингредиенттері, дәрумендер, ан-
тиоксиданттар мен кофеин өңді 
теріні және сау келбетті қамта-
масыз етеді.

ЖАСТЫҚ ЭЛИКСИРІ: 
ТЕРІНІ ТҮРЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ЕҢ ЖАҚСЫ САРЫСУЛАР

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ: 
ЛУЧШИЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ КОЖИ

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
VICHY MINERAL 89, АПТЕ-
КА «ЦВЕТНАЯ»
Первая сыворотка с ре-
кордной концентрацией 
минерализирующей тер-
мальной водой с содер-
жанием 89%. Защищает, 
усиливая естественный 
барьер, укрепляет и то-
низирует, снимая диском-
форт. 

CЫВОРОТКА ESTEE LAUDER 
ADVANCED NIGHT REPAIR, 
BEAUTYMANIA
Хит последних лет — сыворотка 
от Estee Lauder, настоящий по-
мощник. Гиалуроновая кислота, 
морские ингредиенты, витами-
ны, антиоксиданты и кофеин 
обеспечивают тонус кожи и здо-
ровый цвет лица.

«ТЕРІНІ ЛЕЗДЕ ҚАЙТА ЖҮКТЕУ» ТҮНГІ ЭЛИК-
СИРІ, L’OCCITANE ДҮКЕНІ 
Керемет түнгі эликсир бір түнде теріңізді қал-
пына келтіреді және өзгертеді! Күтімнің 7 күні-
нен кейін тері сау және жарқын болады, ал бір 
айдан кейін ол толығымен қалпына келтіріліп, 
қуатқа толы болады.

НОЧНОЙ ЭЛИКСИР «МГНОВЕННАЯ ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА КОЖИ», L’OCCITANE
Невероятный ночной эликсир восстановит и 
преобразит вашу кожу всего за одну ночь! Че-
рез 7 дней ухода кожа становится более здо-
ровой и сияющей, а уже через месяц она пол-
ностью восстановлена и наполнена энергией. 

LA ROCHE-POSAY 
HYALU B5 САРЫСУЫ, 
EUROPHARMA  ДӘРІ-
ХАНАСЫ
Көптеген қыздардың 
сүйіктісі — La Roche-
Posay сарысуы. Тиімді 
концентрациядағы 
гиалурон қышқылы-
ның екі түрі терінің 
қарқынды ылғалда-
нуын қамтамасыз 
етеді. В5 дәрумені тері 
тосқауылын қалпына 
келтіру процестерін 
т ы н ы ш т а н д ы р а д ы 
және жеделдетеді.

СЫВОРОТКА LA 
ROCHE-POSAY HYALU 
B5, EUROPHARMA
Фаворит многих де-
вушек — сыворотка 
от La Roche-Posay. 
Два вида гиалуроно-
вой кислоты в эффек-
тивной концентра-
ции обеспечивают 
интенсивное увлаж-
нение кожи. Вита-
мин В5 успокаивает 
и ускоряет процессы 
восстановления кож-
ного барьера.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ ЛИЦА L’OREAL PARIS 

MEN EXPERT, BEAUTYMANIA

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВО-
РОТКА ПРОТИВ МОРЩИН 

BIOTHERM HOMME,
 MON AMIE

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС, 

YVES ROCHER

ОСВЕЖАЮЩАЯ ЭССЕН-
ЦИЯ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ, 

L’OCCITANE

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ, 
YVES ROCHER

ГЕЛЬ ПРОТИВ УСТАЛОСТИ 
ГЛАЗ, L’OCCITANE

БОДРЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША «МЯТА», 
YVES ROCHER

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ 
ОЧИСТКИ KERASYS 

HOMME, BEAUTYMANIA

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
 ШАМПУНЬ SYOSS, 

BEAUTYMANIA

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ, 
L’OCCITANE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

PALMER’S, MON AMIE
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OMEGA SPEEDMASTER 
ANNIVERSARY, SWISS TIME ЕРЛЕР 
САҒАТЫ 
Айға алғаш рет қону мерейтойын 
атап өтіп, ОMEGA Speedmaster сағат-
тарының шектеулі сериясын шығар-
ды. Хронограф жаңа эксклюзивті ал-
тын қорытпасынан жасалған және 
қолмен жұмыс істейтін калибрмен 
жабдықталған. Корпус, білезік, ци-
ферблат, сағат тілі 18 карат алтыннан 
жасалған. Орналасқан жері: 2 қабат.

МУЖСКИЕ ЧАСЫ OMEGA 
SPEEDMASTER ANNIVERSARY, SWISS 
TIME
Отмечая годовщину первой высад-
ки на Луну, OMEGA выпустила огра-
ниченную серию часов Speedmaster. 
Хронограф изготовлен из нового 
эксклюзивного сплава золота и ос-
нащен калибром с ручным заводом. 
Корпус, браслет, циферблат, часо-
вые стрелки выполнены из 18-ка-
ратного золота. Локация: 2 этаж.

КЛАССИКА И ЭСТЕТИКА: ТОП ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВ

КЛАССИКА ЖӘНЕ ЭСТЕТИКА: 
САҒАТТАРДЫҢ ЕҢ ЖАҚСЫ ҮЛГІЛЕРІ

LONGINES HERITAGE RETROGRADE, 
SWISS TIME ЕРЛЕР САҒАТЫ 
Longines Heritage Retrograde 
— сағаттық өнердің ең жақсы 
дәстүрлерінде ретроградтық меха-
низмдері бар сағат. Сағат тілі мас-
штаб бойымен қозғалады және 
соңғы бөлімге жетіп, бірден нөлдік 
белгіге оралады. Корпус материалы 
алтыннан, білезік аллигатор былға-
рыдан жасалған. Орналасқан жері: 
2 қабат.

МУЖСКИЕ ЧАСЫ LONGINES 
HERITAGE RETROGRADE, SWISS TIME
 Longines Heritage Retrograde — часы 
с ретроградными механизмами в 
лучших традициях часового искус-
ства. Стрелка двигается вдоль шка-
лы и, дойдя до последнего деления, 
совершает мгновенный возврат на 
нулевую отметку. Материал корпуса 
выполнен из золота, браслет — из 
кожи аллигатора. Локация: 2 этаж.

CERTINA DS EAGLE, SWISS TIME ЕР-
ЛЕР САҒАТЫ
DS коллекциясы сағаттарды сапфир 
әйнегі бар соққыға төзімді корпу-
спен жабдықтауды қарастырады, 
бұл ең төтенше жағдайларда сағат-
тарға ерекше төзімділік береді. Ор-
наласқан жері: 2 қабат.

МУЖСКИЕ ЧАСЫ CERTINA DS EAGLE, 
SWISS TIME 
Коллекция DS предусматривает 
оснащение часов ударопрочным 
корпусом с сапфировым стеклом, 
что придает часам исключительную 
стойкость в самых экстремальных 
условиях. Локация: 2 этаж.

OMEGA DE VILLE PRESTIGE 
DEWDROP, SWISS TIME ӘЙЕЛДЕР 
САҒАТЫ
Бұл Omega компаниясы сағатта-
рының ең керемет үлгілерінің бірі. 
Гауһар тастармен әшекейлеу сағат-
ты сәндік бұйымға айналдырады. 
Білезігі сары алтыннан жасалған. 
Сағат кездейсоқ суға төзімді бола-
ды. Орналасқан жері: 2 қабат.

ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ OMEGA DE VILLE 
PRESTIGE DEWDROP, SWISS TIME 
Это одна из самых изысканных 
моделей часов компании Omega. 
Инкрустация бриллиантами пре-
вращает элегантные часы в украше-
ние. Браслет выполнен из желтого 
золота. Часы стойко перенесут слу-
чайное попадание воды. Локация: 2 
этаж.

TISSOT SPECIALITIES GOLD, TISSOT 
ЕРЛЕР САҒАТЫ
Су өткізбейтін сағаттар корпусты 
кездейсоқ шашылған судан неме-
се жаңбыр тамшыларынан қорға-
уға мүмкіндік береді. Берік сапфир 
әйнегі сызат түсудің алдын алады. 
Сағаттың корпусы алтыннан жа-
салған. Әр күн үшін айнымас нұсқа. 
Орналасқан жері: 1 қабат.

МУЖСКИЕ ЧАСЫ TISSOT SPECIALITIES 
GOLD, TISSOT
Водонепроницаемые часы позволя-
ют защитить корпус от случайных 
брызг или капель дождя. Надежное 
сапфировое стекло предотвращает 
появление царапин. Корпус часов 
изготовлен из золота. Надежный ва-
риант на каждый день. 
Локация: 1 этаж.

CRYSTALLINE OVAL, SWAROVSKI ӘЙ-
ЕЛДЕР САҒАТЫ
Crystalline Oval сағаттары жаңа за-
манауи дизайнға ие болды. Корпус 
қызғылт алтынмен қапталған және 
1700 қара кристалдармен толты-
рылған, олар ерекше және жарқын 
жылтыр жасайды. Орналасқан жері: 
1 қабат.

ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ CRYSTALLINE OVAL, 
SWAROVSKI
Культовые часы Crystalline Oval по-
лучили новый ультрасовременный 
дизайн. Корпус покрыт розовым 
золотом и наполнен 1700 черными 
кристаллами, которые создают уни-
кальный и яркий блеск. Локация: 1 
этаж.

CRYSTALLINE GLAM, SWAROVSKI 
ӘЙЕЛДЕР САҒАТЫ
Күн сәулесінің үлгісі бар көк цифер-
блат 800-ден астам жарқыраған 
кристалдармен толтырылған. Сағат 
сандары мен білезігі алтынмен қап-
талған. Күнделікті көрініске сән-сал-
танат әкелгісі келетін кез-келген 
әйел үшін өте қолайлы. Орналасқан 
жері: 1 қабат.

ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ CRYSTALLINE 
GLAM, SWAROVSKI
Синий циферблат с рисунком в 
виде солнечных лучей заполнен бо-
лее чем 800 сверкающими кристал-
лами. Цифры и браслет покрыты ро-
зовым золотом. Идеальный вариант 
для любой женщины, которая хочет 
внести в повседневный образ нотку 
роскоши. Локация: 1 этаж.

MICHAEL KORS MK8184, «УАҚЫТ 
ЖЕЛІ» ЕРЛЕР САҒАТЫ
Michael Kors брендінің ең танымал 
ерлер сағаттарының бірі. Сағаттарда 
секундомері бар кварц хронографы 
бар, корпус материалы болаттан жа-
салған. Су өткізбейтін сағаттар 100 
метр тереңдікке дейінгі жүктеме-
лерге төтеп бере алады. Орналасқан 
жері: 2 қабат. 

МУЖСКИЕ ЧАСЫ MICHAEL KORS 
MK8184, «ВЕТЕР ВРЕМЕНИ»
Одни из самых популярных мужских 
моделей часов бренда Michael Kors. 
Часы имеют кварцевый хронограф 
с секундомером, материал корпуса 
выполнен из стали. Водонепрони-
цаемые часы способны выдержать 
нагрузку до 100 метров глубины. 
Локация: 2 этаж.

TISSOT T-MY LADY AUTOMATIC, 
TISSOT ӘЙЕЛДЕР САҒАТЫ
Сағаттардың тұжырымдамасы мен 
дизайны оларды кез-келген әйел-
ге: сүйкімді, талғампаз немесе іскер 
әйелге  киюіне мүмкіндік береді. 
Шағын және нәзік сағаттар оларды 
керемет аксессуарға айналдырады. 
Орналасқан жері: 1 қабат.

ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ TISSOT T-MY LADY 
AUTOMATIC, TISSOT
Концепция и дизайн часов позволя-
ют носить их любой представитель-
нице прекрасного пола: элегантной, 
утонченной или бизнес-леди. Ми-
ниатюрные и женственные часы 
делают их идеальным аксессуаром. 
Локация: 1 этаж. 
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БАЛАЛАРҒА СЫРТҚЫ КИІМ ТАҢДАЙМЫЗ 

С наступлением сезона весенних 
коллекций не стоит забывать и 
о детском гардеробе.  При вы-
боре верхней одежды для детей 
внимательно прислушивайтесь к 
мнению ребенка и ориентируй-
тесь на наступившие тенденции. 
Весной 2021 года актуальны мо-
дели из футуристической, ме-
таллической ткани, смешение 
фактур и принтов, крой овер-

сайз и стеганый материал. Чтобы 
разнообразить гардероб ребен-
ка, добавить стиля и комфорта, 
можно ориентироваться на пого-
ду. Например, подобрать теплое 
шерстяное пальто, предложить 
ребенку носить плащ, дождевик, 
попробовать надеть анорак. Так 
вы разовьете у него хороший 
вкус и чувство стиля. 

ВЫБИРАЕМ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Көктемгі топтамалар маусымы баста-
лысымен балалар гардеробын да 
ұмытпаған жөн. Балаларға сыртқы 
киім таңдау кезінде баланың пікірі-
не мұқият құлақ асыңыз және орын 
алып жатқан сән бағыттарына көңіл 
аударыңыз. 2021 жылғы көктемде фу-
туристикалық, металл маталардан 
жасалған модельдер, фактуралар мен 
суреттердің араластырылуы, оверсайз 
пішін және сырмалы материал өзек-
ті. Баланың гардеробын түрлендіріп, 
оған стиль мен жайлылық қосқыңыз 
келсе, ауа-райына бейімделіңіз. Мыса-
лы, жылы жүн пальто таңдауға бола-
ды, балаға плащ, жаңбырға арналған 
күрте ұсыныңыз, анорак та киіп көрсін. 
Осылайша, сіз оның бойында жақсы 
талғам мен стиль сезімін дамытасыз. 

ті. Баланың гардеробын түрлендіріп, 
оған стиль мен жайлылық қосқыңыз 
келсе, ауа-райына бейімделіңіз. Мыса-
лы, жылы жүн пальто таңдауға бола-
ды, балаға плащ, жаңбырға арналған 
күрте ұсыныңыз, анорак та киіп көрсін. 
Осылайша, сіз оның бойында жақсы 
талғам мен стиль сезімін дамытасыз. 

ВЫБИРАЕМ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С наступлением сезона весенних сайз и стеганый материал. Чтобы 
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Наверняка, иногда вы ловите себя на мысли, что 
хотелось бы больше времени посвящать своему 
хобби, следить за питанием, режимом сна или про-
дуктивностью. Вы можете начать прямо сейчас, ведь 
главные помощники уже у вас в телефоне! Для вас 
идеи полезных приложений. 
1. Приложения-планеры. Составляйте списки дел, 
перечни покупок или целей, а вычеркивать их — 
удовольствие!
2. Трекеры полезных привычек. Помогут не забыть 
сделать зарядку, массаж глаз или выйти на прогулку. 
3. Контроль сна. Приложения помогают выработать 
режим сна, эффективнее следить за его режимом и 
качеством. 
4. Баланс воды в организме. Следить за количеством 
выпитой воды — одна из самых сложных задач. На-
стройте приложение и выпивайте стакан воды каж-
дый раз, когда он подает сигнал. 
5. Распознавание объектов. Это одна из самых по-
лезных функций. Включили микрофон — узнали на-
звание трека, навели камеру на одежду — нашли, 
где ее можно купить.
6. Приложения для навигации. Построить маршрут, 
узнать расписание автобусов, определить уровень 
пробок — это то, что упрощает жизнь во много раз. 
7. Приложение для медитаций. Ежедневная меди-
тация помогает снизить уровень стресса, улучшить 
концентрацию и сон. 
8. Диспетчер паролей. Вам не придется записывать 
их на листочках. Пароли хранятся в приложении и 
синхронизируются между устройствами.
С этими полезными приложениями ваша жизнь ста-
нет легче, а вы эффективнее.
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Источник фото: ресурсы Internet

А В Т О Р Л Ы Қ  Б А Ғ А НА В Т О Р Л Ы Қ  Б А Ғ А Н
Кейде сіз өзіңіздің хоббиіңізге көбірек уақыт бөлгіңіз 
келіп, дұрыс тамақтануды, ұйқы режимін немесе 
өнімділікті бақылауды ойлайтын боларсыз. Сіз дәл 
қазір бастай аласыз, өйткені сіздің телефоныңызда 
басты көмекшілер бар! Сіз үшін пайдалы қосымша-
лар идеялары. 
1. Планер қосымшалары. Істер тізімін, сатып алу не-
месе мақсаттар тізімін жасаңыз, орындалған жұмы-
старды сызып отыру — рахат!
2. Жақсы әдеттердің трекерлері. Олар жаттығулар 
жасауды, көз массажын немесе серуендеуге баруды 
ұмытпауға көмектеседі. 
3. Ұйқыны бақылау. Қосымшалар ұйқы режимін да-
мытуға, оның режимі мен сапасын тиімді бақылауға 
көмектеседі. 
4. Денедегі судың тепе-теңдігі. Ішілген судың мөл-
шерін бақылау — ең қиын міндеттердің бірі. Бағдар-
ламаны орнатыңыз және дыбыстық белгі берілген 
сайын бір стақан су ішіңіз. 
5. Нысандарды тану. Бұл ең пайдалы функциялар-
дың бірі. Сіз микрофонды қосып, әуен атын білесіз, 
камераны киімге тақап, оны қайдан сатып алуға бо-
латынын тауып аласыз.
6. Навигацияға арналған қосымшалар. Маршрут-
ты жасау, автобус кестесін білу, кептеліс деңгейін 
анықтау — бұл өмірді бірнеше рет жеңілдетеді. 
7. Медитацияға арналған қосымша. Күнделікті меди-
тация стресс деңгейін төмендетуге, концентрация 
мен ұйқыны жақсартуға көмектеседі. 
8. Құпиясөз менеджері. Оларды парақтарға жазу-
дың қажеті жоқ. Құпиясөздер қосымшада сақталады 
және құрылғылар арасында үйлестіріледі.
Осы пайдалы қосымшалардың көмегімен сіздің 
өміріңіз жеңілдейді және сіз үшін тиімді болады.
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П.Г.Вудхаус: «Дживс и скользкий тип. Тысяча благо-
дарностей, Дживс. Тетки — не джентльмены»

Бұзық, алайда сүйкімді аристократ Берти Вустер адам 
сенгісіз оқиғаларға тап болады, ал айлакер  камерди-
нер-эрудит Дживс оған мүлдем лажсыз жағдайлардан 
шығуға көмектеседі. Ал сіз болсаңыз, олардың оқиға-
ларын қайта оқыған сайын күлкіге кенелесіз. 

Андерсен С.: «Не хочу взрослеть»
Сара Андерсен — супер танымал суретші-иллюстра-
тор. Ол кітапта күлкілі, әрі ыңғайсыз жағдайлардың 
суретін салады: есейгісі келмейтіндер туралы, өмірдің 
«ересектердің» істерін жасауға мәжбүрлеуі туралы, 
Интернетте соншама қызық бола тұра, бір істі бастау-
дың қаншалықты қиын екені туралы оқиғалар!

Бакман Ф.: «Тревожные люди»
Жаңа жыл қарсаңында кішкентай швед қалашығында 
тапаншамен қаруланған адам банкіде сегіз адамды 
тұтқынға алады. Полиция ғимаратқа кірер жолдың 
бәрін блоктап, банкіге шабуыл жасауға дайындала-
ды. Ушықтап келе жатқан шиеленіске шыдай алмаған 
тұтқындағы адамдар бір-бірімен ең құпия сырларымен 
бөлісе бастайды…

Р.Р. Рассел: «Дневник Никки»
Бұл кітап өзіне лайық дәрежеде әлем бойынша танымал 
болды! Ол тек АҚШ пен Еуропада ғана емес, сонымен 
бірге Бразилия мен Кореяда да басып шығарылды! 
Бұл қыздар үшін қалыпты мәселелерді шешетін Ник-
ки Максвелл туралы әзіл мен тамаша суреттерге толы 
манга-стильдегі оқиға. Бұған қоса, бас кейіпкердің за-
лым қарсыласы да бар... 

Д. Адамс: «Автостопом по Галактике»
Дуглас Адамстың аңызға айналған мысқыл ғылы-
ми-фантастикалық дастаны. Роман жолы болмайтын 
ағылшын Артур Денттің досы Форд Префектпен галак-
тикада саяхаттау кезіндегі шытырман оқиғалары тура-
лы баяндайды.  Қаһармандар танымал планета Магра-
тея мен Басты Жауапқа Басты Сұрақты іздейді.  

ЕЗУІҢІЗГЕ КҮЛКІ СЫЙЛАЙТЫН 5 КІТАП 
5 КНИГ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЯТ ВАС СМЕЯТЬСЯ

П.Г. Вудхаус: «Дживс и скользкий тип. Тысяча благо-
дарностей, Дживс. Тетки — не джентльмены»

Непутевый, но обаятельный аристократ Берти Вустер 
попадает в немыслимые передряги, а хитроумный ка-
мердинер-эрудит Дживс помогает ему выпутаться из 
совершенно безвыходных положений. Ну а вы, перечи-
тывая их истории, каждый раз будете смеяться. 

Андерсен С.: «Не хочу взрослеть»
Сара Андерсен — суперпопулярная художница-иллю-
стратор. Она рисует в книге смешные и неловкие си-
туации: истории о том, как не хочется взрослеть, как 
жизнь вынуждает делать «взрослые» дела, как слож-
но заняться чем-то,  когда столько всего интересного 
в Интернете!

Бакман Ф.: «Тревожные люди»
В маленьком шведском городке накануне Нового года 
вооруженный пистолетом человек захватывает в банке 
восемь заложников. Полиция блокирует все подступы 
к дому и готовится штурмовать банк. Не выдерживая 
нарастающего напряжения, заложники делятся друг с 
другом своими самыми сокровенными тайнами…

Р. Р. Рассел: «Дневник Никки»
Эта книга заслуженно стала популярной по всему 
миру! Издания выходили не только в США и Европе, 
но и в Бразилии, Корее! Это полная юмора и изуми-
тельных картинок в манга-стиле история о Никки Мак-
свелл, решающей стандартные для девочек вопросы. 
А еще у главной героини есть коварная противница…

Д. Адамс: «Автостопом по Галактике»
Легендарная ироническая научно-фантастическая сага 
Дугласа Адамса. Роман повествует о приключениях не-
везучего англичанина Артура Дента, который со своим 
другом Фордом Префектом путешествует по галакти-
ке. Герои ищут легендарную планету Магратея и Ос-
новной Вопрос к Основному Ответу.
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14 наурызда Instagram тікелей эфирі @khanshatyr 
парақшасында «Миллион және iPhone» акциясының 
бесінші ұтысы ойнатылды! Біз бақытты жеңімпаз-
дардың есімдерімен таныс болдық! 
№17100 купон иесі Түсіпбеков Ермек «Хан Шатыр» 
СОО-да сауда жасауға 1 миллион теңге ұтып алды! Ал 
№36397 купон иесі Жаныбеков Нұржан SULPAK атынан 
iPhone 11 Pro жеңіп алды! Жеңімпаздарымызды шын 
жүректен құттықтаймыз! Біз олармен жүлделерін ала 
салысымен сұхбаттасқан едік. 
Ермек: «Өз ұтысым туралы білгенде, эмоция көп бол-
ды. Алғашында сенбедім, әрине. Акция туралы көп-
тен білеміз. Ай сайын купон тастайтынбыз, әйтеуір бір 
ұтармыз деп үміттендік. Әйелім қатты жүлде алғысы 
келді. «Хан Шатырда» жиі сауда жасаймыз және чек-
терді үнемі тіркеп отырамыз. Сол күні ноутбук алған-
быз, міне дәл сол чек ұтысты болып шықты. Ойнаңы-
здар да, ұтыңыздар, сеніңіздер!»
Нұржан: «Біз отбасымызбен үнемі «Хан Шатырда» сау-
да жасаймыз және әр сәтінде акцияға қатысамыз. Өзіміз 
ұтамыз деп ойламадық. Бұрын жолымыз болмаған еді. 
Бұл жолы, шыны керек, купон толытырып жатып, іштей 
қатты үміттендік. Жүргізуші қоңырау шалғанда, бірден 
түсіндім. Ені, міне, iPhone келіншегіме сыйлаймын-ау.  
Осындай ұтыстар көп болса екен, өте қуаныштымын». 

14 марта в прямом эфире Instagram на странице @
khanshatyr прошел пятый розыгрыш акции «Миллион 
и iPhone»! Мы узнали имена счастливых обладателей 
призов! 

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «МИЛЛИОН И IPHONE»

« М И Л Л И О Н  ЖӘ Н Е  I P H O N E » 
А К Ц И Я С Ы Н Ы Ң  Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы 

Тусупбеков Ермек с купоном под №17100 выиграл 1 
миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»! Жаны-
беков Нуржан, купон №36397, получил iPhone 11 Pro от 
SULPAK! От души поздравляем наших победителей! 
Мы побеседовали с ними сразу после получения при-
зов. 
Ермек: «Эмоций было много, когда узнал о своем вы-
игрыше. Сначала не поверил, конечно. Про акцию уже 
знаем давно. Каждый месяц мы закидывали купоны, 
надеялись, что когда-нибудь получится выиграть. Жена 
очень хотела получить приз. В «Хан Шатыр» покупаем 
часто и всегда подходим регистрировать чеки. Мы ку-
пили ноутбук в тот день, и именно этот чек оказался 
выигрышным. Играйте и выигрывайте, верьте!»
Нуржан: «Мы всегда с семьей закупаемся в «Хан Ша-
тыр» и каждый раз участвуем в акции. Сами не ожи-
дали, что выиграем. Раньше никогда не везло. В этот 
раз, когда заполняли купоны, честно говоря, внутренне 
сильно надеялись. Когда позвонил ведущий, я сразу по-
нял. Теперь, наверное, подарю iPhone жене. Побольше 
бы таких розыгрышей, очень приятно». 
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1. 15 наурыз және 15 сәуір ара-
лығында «Хан Шатыр» СОО-да 
бір күнде ең кемі 20 000 теңгеге 
сауда жасаңыз. 
2. Атриумдағы купон берілетін 
орынға барып, фискалдық және 
банк чектерін көрсетіңіз де қа-
тысушы купонын алыңыз. 
3. Купонды «Хан Шатыр» СО-
О-дағы әр түрлі дүкендерден 
бір күнде ең кемі 20 000 теңге 
мөлшеріндегі чекті ұсынған-
нан соң ала аласыз. Акцияға 18 
жасқа толған кез келген адам-
ның қатысу құқығы бар. 
4. Купондар мен чектерді 2021 
жылғы 15 сәуірге дейін сақтау 
қажет.  
5. Келесі ұтыс 15 сәуірде 
Instagram тікелей эфирінде 
@khanshatyr парақшасында ой-
натылады.  Жаңалықтарды жі-
беріп алмаңыз!

1. Совершайте покупки в ТРЦ 
«Хан Шатыр» за один день на 
сумму не менее 20 000 тенге в 
период с 15 марта по 15 апреля. 
2. Предоставляйте фискальный 
и банковский чеки на промо-
стойке в атриуме и получайте 
купон участника. 
3. Купоны можно получить при 
предъявлении чеков на общую 
сумму 20 000 тенге за один 
день из разных магазинов в 
ТРЦ «Хан Шатыр. Участвовать 
в акции имеет право любой че-
ловек, достигший 18 лет. 
4. Купоны и чеки необходимо 
сохранить до 15 апреля 2021 
года. 
5. Следующий розыгрыш прой-
дет 15 апреля в прямом эфире 
Instagram на странице 
@khanshatyr. Следите за ново-
стями!

П Р А В И Л А  У Ч А -
С Т И Я  В  А К Ц И И 

« М И Л Л И О Н  И 
I P H O N E .  E X T R A 

Ш А Н С » 

« М И Л Л И О Н  Ж Ә Н Е 
I P H O N E .  E X T R A 

М Ү М К І Н Д І К » 
А К Ц И Я С Ы Н А  Қ А -

Т Ы С У  Е Р Е Ж Е Л Е Р І

Сондай-ақ, Instagram тікелей эфирін-
де біз тыңдаушылар арасында «ЭПЛ. 
Якутские бриллианты», SWAROVSKI, 
INGLOT, Chaplin Khan Shatyr брен-
ділері атынан бағалы сыйлықтарды 
ойнаттық. 
15 наурыз және 15 сәуір аралығында 
біздің сауда-ойын-сауық орталығы-
мызда «Миллион және iPhone. Extra 
мүмкіндік» супер акциясы өтуде, мұн-
да сіз «Хан Шатырда» шопинг жаса-
уға бір миллион теңге және   SULPAK-
тан бір iPhone APPLE-гаджетін ұтып 
ала аласыз! 

А также среди зрителей прямого эфи-
ра в Instagram мы разыграли ценные 
подарки от брендов «ЭПЛ. Якутские 
бриллианты», SWAROVSKI, INGLOT, 
Chaplin Khan Shatyr. 
С 15 марта по 15 апреля в нашем 
торгово-развлекательном центре 
проходит суперакция «Миллион и 
iPhone. Extra шанс», в которой вы 
можете выиграть один миллион тен-
ге на шопинг в «Хан Шатыр» и один 
APPLE-гаджет iPhone!  
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сау — міне, бізге осы 
ұнайды. Мұнда баға-
лар әр түрлі болып 
келеді, жеңілдіктер 
бар, танымал дүкен-
дер. Өзімізге киімді 
MASSIMO DUTTI, 
ZARA, MANGO, 
ADIDAS дүкендері-
нен аламыз, базалық 
гардеробты өте жақ-
сы көреміз. Жаға-
жайда болдық: күн, 
теңіз, құм! Бір күні 
«Мұнараға» мінген-
біз, мықты әсер ал-
дық!
Продуктивный шо-
пинг — вот что нам 
нравится. Здесь раз-
ный диапазон цен, 
скидки, известные 
магазины. Покупа-
ем себе одежду в 
MASSIMO DUTTI, 
ZARA, MANGO, 
ADIDAS, очень лю-
бим базовый гарде-
роб. Были на пляже: 
солнце, море, песок! 
Однажды прокати-
лись на «Башне», 
так дух захватывает! 

Жулдыз, 27 лет, 
Олжас, 27 лет

Мен фотографпын. 
Елордаға жолым 
түскенде, үнемі 
«Хан Шатырға» 
кіремін. Мені қы-
зықтыратын барлық 
бренділер осында 
ұсынылған. Мысалы, 
маған CALVIN KLEIN 
JEANS, LACOSTE 
д ү к е н д е р і н д е г і 
киім үлгілері ұнай-
ды.  Достарыммен 
STARBUCKS-тан ке-
леміз, сол жерде 
отырып, жұмысып 
жасап үлгердік. 

Я фотограф. Ког-
да бываю в столи-
це, всегда захожу в 
«Хан Шатыр». Все 
интересующие меня 
бренды представ-
лены здесь. Напри-
мер, мне нравится 
ассортимент одеж-
ды в CALVIN KLEIN 
JEANS, LACOSTE. 
Идем с друзьями 
со STARBUCKS, там 
успели посидеть и 
поработать. 

«Хан Шатыр» — бұл 
достармен кездесу 
орны. Бүгін досым-
мен бутиктерді ара-
лайық деп шештік. 
Дүкендерден бізге 
ZARA, MON AMIE 
ұнайды. Sky Beach 
Club жағажайына да 
жиі барамын. Онда 
жаздағыдай ыстық, 
бірақ жайлы, босаң-
сып демалуға бола-
ды. Тамақтану үшін 
STARBUCKS-қа кір-
генді ұнатамын. 

«Хан Шатыр» — 
это место встречи с 
друзьями. Сегодня 
с другом решили 
походить по бути-
кам. Из магазинов 
нам нравятся ZARA, 
MON AMIE. Очень 
часто бываю и на 
пляже Sky Beach 
Club. Там по-летнему 
жарко, но комфор-
тно, можно рассла-
биться и отдохнуть. 
Перекусить я люблю 
зайти в STARBUCKS. 

Диана, 21 год

Біз көп жұмыс 
жасаймыз, алай-
да демалыс күнін 
осы жерде өткізу-
ді шештік, өйткені 
бұл жер ыңғайлы 
орналасқан және 
іші де әдемі. Серу-
ендеп, босаңсып 
қайтайық дедік. Бұл 
жерге екінші мәр-
те ғана келіп тұр-
мыз, бірақ келген 
сайын әдемілігіне 
қызығамыз. Брен-
ділерден бұл жерде 
ұнағаны LC WAIKIKI, 
DEFACTO, NEW 
YORKER, KOTON. Бұл 
дүкендердегі киім 
түрлері мен бағала-
ры ұнайды. 
Мы много работа-
ем, но выходной 
решили провести 
здесь, потому что 
удобное располо-
жение и красивый 
торговый центр. 
Захотели погулять, 
расслабиться. Всего 
во второй раз здесь, 
но каждый раз удив-
ляемся его красоте. 
Из брендов здесь 
понравились LC 
WAIKIKI, DEFACTO, 
NEW YORKER, 
KOTON. Нравится 
ассортимент в этих 
магазинах и диапа-
зон цен.

Альбина, 24 года, 
Жансая, 24 года

Жандос, 36 лет

Бүгін бұл жерде қызыммен серуендеп жүрміз. Бірге 
шопинг жасап жүргенімізге қуаныштымыз. Әдет-
те оған киімді «Детский мир», LC WAIKIIKI дүкен-
дерінен, ал өзіме «Спортмастер», MARC O’POLO, 
MASSIMO DUTTI-дан аламыз.
Сегодня мы здесь гуляем с дочерью. Очень рады 
провести шопинг вдвоем. Обычно ей покупаем оде-
жду в магазине «Детский мир», LC WAIKIIKI, а себе 
я беру в «Спортмастер», MARC O’POLO, MASSIMO 
DUTTI. 

Жанара, 39 лет
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Сіздердің үздік суреттеріңіз Life 
Time журналының беттерінде!  
Бізді  Instagram-да  #khanshatyr 
хештегімен немесе Khan Shatyr 
Entertainment Center геолокация-
сымен белгілеңіздер.

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

@adeliyai_@melsamina2014

@_meow108

@english_nurielle

@aynurkalmyrza_

@irinayatsuuk
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Ең ерекше, барлығына сүйікті тәттілер 
енді «Хан Шатырда»! 1-қабатта жаңа фор-
маттағы MARWIN дүкені ашылды. In Joy 
бөлімі — тәтті сүйетіндер үшін жұмақ 
мекені. Сіз мармеладтың 300-ден астам 
түрін, шоколадтың әртүрлі түрлерін және 
90-шы жылдардағы ерекше хош иістері 
бар сусындар жиынтығының дәмін тата 
аласыз. MARWIN-де In Joy коллекция-
сымен өзіңізге және балаларға көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлаңыз. Орналасқан жері: 
1 қабат.

Самые необычные, всеми любимые сла-
дости теперь и в «Хан Шатыр»! На 1 эта-
же открылся магазин MARWIN в новом 
формате. Отдел In Joy — рай для люби-
телей сладкого. Вы можете попробовать 
более 300 видов мармелада, разные 
виды шоколада и коллекции напитков с 
необычными вкусами 90-х годов. Пода-
рите веселое настроение себе и детям с 
коллекцией In Joy в MARWIN. Локация: 
1 этаж. 

«Хан Шатыр» СОО 2 қабатын-
да GEMELLI әйелдер киімі дүкені 
ашылды. Бұл сапа мен жайлылықты 
бағалайтындар үшін Италия мен 
Түркиядан келген киім, сөмкелер, 
аксессуарлар. Қол жетімді баға және 
үлкен өлшемдер GEMELLI-ді әйел-
дер киімінің ең жақсы дүкендерінің 
бірі ретінде көрсетті. Көйлектер, ко-
стюмдер, блузкалар, шалбар, трен-
чтер, сөмкелер, зергерлік бұйымдар 
— дүкенде сіз күн сайын немесе 
маңызды оқиға үшін бейне жинай 
аласыз. Орналасқан жері: 2 қабат.

На 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» от-
крылся магазин женской одежды 
GEMELLI. Это одежда, сумки, ак-
сессуары из Италии и Турции для 
тех, кто ценит качество и комфорт. 
Демократичная цена и большой 
размерный ряд зарекомендовали 
GEMELLI одним из лучших мага-
зинов женской одежды. Платья, 
костюмы, блузы, брюки, тренчи, 
сумки, украшения — в магазине 
вы соберете образ на каждый день 
или для важного мероприятия. Ло-
кация: 2 этаж.

INTERTOP-те жапондық ASICS аяқ киім, 
жабдықтар мен аксессуарлар бренді ұсы-
нылған. ASICS компаниясының жүрегі — 
200-ден астам зерттеушілер, ғалымдар 
мен инженерлер жұмыс істейтін спорт 
ғылыми-зерттеу институты. ASICS өз 
клиенттеріне жапондық спорттық техно-
логиялар мен күнделікті стильдердің үй-
лесімімен жасалған аяқ киім жиынтығын 
ұсынады. Орналасқан жері: 2 қабат.

В INTERTOP представлен японский бренд 
обуви, экипировки и аксессуаров ASICS. 
Сердце компании ASICS — это научно-ис-
следовательский институт спорта, в кото-
ром работает более 200 исследователей, 
ученых и инженеров. ASICS предлагает 
своим покупателям коллекции обуви, вы-
полненные с сочетанием японских спор-
тивных технологий и повседневного сти-
ля. Локация: 2 этаж. 

Көктем — өз көңіл-күйіңді көтеру 
уақыты. Shapeau дүкенінде сізге кәсі-
би түрде сәнді бас киімді таңдап, біре-
гей бейне жасалады. Shapeau — бас 
киімдер мен аксессуарларды сататын 
қаладағы мультибрендті дүкендердің 
ірі желісі. Жылдың кез-келген уақы-
тына арналған бас киімдерді, шал-
маларды, қолғаптарды және басқа 
керек-жарақтарды оңай таба аласыз. 
Shapeau 1 қабатта орналасқан.

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР 
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

Весна — время поднимать себе на-
строение. В магазине Shapeau вам 
создадут уникальный образ, профес-
сионально подобрав модный голов-
ной убор. Shapeau — крупнейшая 
сеть мультибрендовых магазинов по 
продаже головных уборов и аксессу-
аров в городе. Вы с легкостью найде-
те головные уборы, шарфы, перчатки, 
варежки и другие аксессуары для лю-
бого времени года. Shapeau находит-
ся на 1 этаже. 



Мысырдың курорттары ұзақ уақыт бойы жүзу ма-
усымы тоқтамайтын жағажай демалысының клас-
сикасына айналды. Көктемнің ортасы — демалыс 
үшін ең сәтті кезеңдердің бірі: күн әлі ыстық емес, 
теңіз өте жылы, курорттар адамдарға толық бол-
майды. Мұндағы ауа температурасы әдетте 28 С, 
ал су 24 С-қа дейін жетеді.

Көптеген адамдар Мысырды маржан рифтеріне бай 
Қызыл теңіз үшін ұнатады. Мұнда су астындағы ең 
әдемі әлем бар, сондықтан туристер дайвинг кезін-
де теңіз түбінің әдемілігін сезінуді жақсы көреді. Қы-
зыл теңіз жағалауына мыңдаған туристер асығады.
Белсенді отбасылық саяхат үшін Хургада аймағын 
қараңыз. Бұл Мысырдағы ең көне курорт, ол ба-
лалы отбасылар үшін өте жақсы. Оның басты ар-
тықшылығы — әмбебаптылық. Курортқа тән 
тұрақты теңіз самалы Хургадада болуды тіпті ыстық 
айда да жағымды етеді. 
Мұнда сіз маржан жағажайларын таба аласыз, олар 
теңіз астына бойлауды сүйетіндердің армандары-
ның шегі болып саналады. Күн астында үйленуді 
қалайтындар үшін жағымды эмоциялар күтеді. Көп-
теген нәзік құмды жағажайлар релаксациялық  де-
малыс үшін керемет. 

Многим нравится Египет за Красное море богатое ко-
ралловыми рифами. Здесь красивейший подводный 
мир, поэтому туристы особенно любят ощущать всю 
прелесть погружений во время дайвинга. На побере-
жье Красного моря устремляются тысячи туристов. 
Для активного семейного путешествия присмотритесь 
к району Хургада. Это старейший египетский курорт, 
который прекрасно подходит для семей с детьми. Глав-
ное его преимущество — универсальность. Типичный 
для курорта постоянный морской бриз делает пребы-
вание в Хургаде приятным даже в жаркий месяц.
Здесь вы найдете и коралловые пляжи, которые счи-
таются пределом мечтаний поклонников подводного 
плавания. Приятные эмоции ожидают и любителей 
понежиться на солнце. Многочисленные нежные пес-
чаные пляжи отлично подходят для релаксирующего 
отдыха. 

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА ЕГИПТА — КУРОРТ ХУРГАДА

МЫСЫРДЫҢ ШЫҒЫСТЫҚ ЕРТЕГІСІ — 
ХУРГАДА КУРОРТЫ
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Курорты Египта давно стали классикой пляжного от-
дыха, где не прекращается купальный сезон. Середина 
весны — один из самых удачных периодов для отпуска: 
солнце еще не слишком яркое, море достаточно те-
плое, курорты не переполнены. Температура воздуха 
здесь обычно достигает 28 С, а вода — до 24 С. 

Жағажай демалысын Мысырдың ежелгі көрікті жер-
леріне экскурсиямен ыңғайлы түрде біріктіруге бо-
лады. Хургададан сіз ежелгі Луксор қаласына тез 
жете аласыз. Бір кездері ежелгі Мысыр мемлекетінің 
астанасы — Фивы осы қаланың орнында өркендеді. 
Бұл жерден Гизадағы пирамидаларға жету немесе 
Синай түбегінің қасиетті жерлеріне экскурсия жасау 
ыңғайлы.
Хургада курортында жақсы дамыған инфрақұрылым 
бар, сондықтан отбасымен немесе достармен са-
парға қажетті барлық жағдайларды табу оңай. Жыл 
бойы жарқырайтын жайлы климат пен күннің арқа-
сында Хургадада виндсерфинг, кайтинг және сноу-
бордингтің жанкүйерлері жиі кездеседі. 

Пирамиды в Гизе

Пляжный отдых можно с комфортом сочетать с экс-
курсиями по древнейшим достопримечательностям 
Египта. Из Хургады вы сможете быстро добраться 
до древнего города Луксор. Когда-то на месте этого 
города процветала столица древнеегипетского го-
сударства — Фивы. Отсюда удобно добираться и до 
пирамид в Гизе или устроить экскурсию по святым 
местам Синайского полуострова. 
На курорте Хургада отлично развита инфраструкту-
ра, поэтому найти здесь все необходимые удобства 
для поездки с семьей или друзьями несложно. В Хур-
гаде часто встречаются поклонники виндсерфинга, 
кайтинга и снорклинга, а все благодаря комфортно-
му климату и солнцу, что светит круглый год.

Источник фото: ресурсы Internet

Древний город Луксор

Подводный мир 
Красного моря
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Сіз Хургадада ең керемет және сәнді бес жұлды-
зды Rixos Premium Magawish Suites&Villas қонақ 
үйлерінің бірінде тұра аласыз. Бұл Қызыл теңіз 
жағалауындағы жаңа ультра заманауи қонақ үй, 
оның ең жақсы қызметі және Ultra All Inclusive 
тұжырымдамасы бар. Қонақ үй теңізге жақын ор-
наласқан. Бұл су спортының әуесқойлары үшін 
нағыз жұмақ мекені. Серфинг пен суға түсуге ар-
налған арнайы клуб — Қызыл теңіздің су астын-
дағы қазыналарын зерттегісі келетіндер үшін та-
маша орын. Халықаралық тағамдар, жеті бар, бес 
мейрамхана сізге гастрономиялық рахат сыйлай-
ды. Әдемі рәсімделген нөмірлер мен көркем вил-
лалар теңіздің  тамаша көрінісін көрсетеді. 
Құмды жағажай, Rixy балалар клубы, Anjana SPA, 
түрік хаммамы, түрлі спорттық және анимациялық 
бағдарламалар бірде-бір қонақты бей-жай қалды-
рмайды. Мысырдың экзотикалық атмосферасы 
және қонақүйдің жоғары сапалы қызметі сіздің ке-
луіңізге әбден лайық.

Остановиться в Хургаде вы сможете в одном из самых 
великолепных и роскошных пятизвездочных отелей 
Rixos Premium Magawish Suites&Villas. Это новый уль-
трасовременный отель на берегу Красного моря с пер-
воклассным сервисом и концепцией Ultra All Inclusive. 
Отель находится в непосредственной близости к 
морю. Это настоящий рай для любителей водных ви-
дов спорта. Специальный клуб для серфинга и дайвин-
га — идеальное место для всех, кто хочет исследовать 
подводные сокровища Красного моря. Международ-
ная кухня, семь баров, пять ресторанов подарят вам 
гастрономическое удовольствие. Из элегантно оформ-
ленных номеров и живописных вилл открывается по-
трясающий вид на море. 
Песчаный пляж, детский клуб Rixy, Anjana SPA, турец-
кий хаммам, разнообразные спортивные и анимацион-
ные программы не оставят равнодушными ни одного 
гостя. Экзотическая атмосфера Египта и высококласс-
ный сервис отеля по праву заслуживают вашего посе-
щения. 
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