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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Күз дегенің күңіренген сұр бұлт аспан деп ойлаймыз. 
Бірақ оған басқа жағынан қарап көріңізші: бұл әдемі 
күрең қызыл шақ. Айналаңызда қиялыңызды қайран 
қалдыратын сұлулық бар да, ләззат алыңыз! Күзгі сұлу-
лықтың білінер-білінбес сәттерін сақтап қалуға ты-
рысыңыз. Күздің басында «Хан Шатыр» СОО-да «Сла-
вянский базар-2021» халықаралық өнер фестивалінің 
Гран-при иегері — тамаша талантты әнші Рухия Бай-
дүкенова қонақта болды. Ол бірінші болып Қазақстанға 
жеңіс әкелді, әрине, біз оны құттықтап, сұхбатқа тар-
ту үшін, қонаққа шақырдық. 
Кейіпкеріміздің бейнесінен шабыт ала отырып, біз қа-
зан санының беттерін сұлулық пен жетістікке арна-
дық. Дүкендердегі жаңа топтамалар туралы айтып 
бердік, мектеп киімінің стильді үйлестіру идеяларын 
ойлап таптық, сізді гардеробыңызда және үй киіміңіз-
дегі акцентті заттар идеяларымен шабыттанды-
рдық. Сондай-ақ, тағы көптеген қызықтар: Sky Beach 
Club туралы пайдалы ақпарат, ойын орталығындағы 
жеңілдіктер, акция жеңімпаздары, киноафиша.

Анна Русакова

Нам кажется, что осень — холодное хмурое небо. Но 
попробуйте посмотреть на нее с другой стороны: это 
красивая медно-багряная пора. Пока вокруг красота, 
поражающая воображение, наслаждайтесь! Попробуй-
те запечатлеть неуловимые мгновения осенней кра-
савицы. В начале осени в гостях в ТРЦ «Хан Шатыр» 
побывала замечательная талантливая певица Рухия 
Байдукенова — обладательница Гран-при Междуна-
родного фестиваля искусств «Славянский базар-2021». 
Она первой принесла победу Казахстану, и, конечно, мы 
пригласили ее к нам побеседовать и поздравить. 
Вдохновляясь образом нашей героини, мы посвятили 
октябрьские страницы красоте и успеху. Рассказали о 
новых коллекциях в магазинах, придумали стильные со-
четания одежды для учебы, вдохновили вас идеями ак-
центных вещей в гардеробе и одежде для дома. А еще 
много всего интересного: полезная информация о Sky 
Beach Club, скидки в игровом центре, победители ак-
ции, киноафиша.

Анна Русакова

Камераға арналған макияж үшін 7 пайдалы beauty-құрал   
7 полезных beauty-средств для макияжа на камеру
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ЖАКЕТ, MANGO
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«СЛАВЯН БАЗАРЫНДА» ҚАЗАҚСТАНҒА ГРАН-ПРИ 
ӘКЕЛУ МЕН ҮШІН ҮЛКЕН МАҚТАНЫШ»: 

РУХИЯ БАЙДҮКЕНОВАМЕН СҰХБАТ

Добрый день, Рухия! Добро пожаловать в «Хан Ша-
тыр»! Поздравляем Вас с заслуженной победой! Вы 
выиграли Гран-при на международном конкурсе «Сла-
вянский базар». Поделитесь, пожалуйста, Вашими 
впечатлениями. 
Добрый день. Большое спасибо за поздравления! Кон-
курс был очень волнительным! Я переживала, особенно 
когда оценила уровень участников-вокалистов. Когда 
вышла на сцену, то почувствовала себя спокойнее. Оба 
раза выступила отлично. Уже на следующий день меня 
стали узнавать люди, поздравлять и брать автограф.

«ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ГОРДОСТЬ ПРИНЕСТИ КАЗАХСТАНУ ГРАН-ПРИ 
НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ»: ИНТЕРВЬЮ С РУХИЕЙ БАЙДУКЕНОВОЙ

Қайырлы күн, Рухия! «Хан Шатырға» қош келдіңіз! 
Сізді лайықты жеңісіңізбен құттықтаймыз! Сіз «Сла-
вянский базар» халықаралық байқауында Бас жүлдені 
ұтып алдыңыз. Өз әсерлеріңізбен бөліссеңіз. 
Қайырлы күн. Құттықтауларыңыз үшін үлкен рахмет! 
Байқау өте толқытарлық болды! Мен, әсіресе, қатысушы 
вокалистердің деңгейіне көзім жеткенде, уайымдай 
бастадым. Сахнаға шыққанда, өзіме деген сенімім арт-
ты. Екі ретте де өте жақсы орындап шықтым.  Келесі күн-
нің өзінде мені адамдар танып, құттықтап, автограф ала 
бастады. 

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

Сіз көптеген музыкалық байқауларға қатыстыңыз. 
«Славянский базар»-да жеңімпаз атану Сіздің бала 
кезіңіздің арманы ма? Неге?
Мен үшін «Славянский базар»-да Қазақстан атынан 
шығу үлкен абырой, өйткені бұл ауқымды музыкалық 
байқау. Көптеген отандастарымыздың жетістікке толы 
мансабы осы байқауға қатысқаннан соң басталған. Мен 
өзіме жеңіске жетем деген мақсат қойдым және бала 
кезімнен осыған ұмтылдым. Маған сенім артып, қол-
даған баршаңызға алғыс айтамын! 
Вы участвовали во многих музыкальных конкурсах. 
Победить на «Славянском базаре» было Вашей дет-
ской мечтой. Почему?
Для меня большая честь представлять Казахстан на 
«Славянском базаре», ведь это масштабный музыкаль-
ный конкурс. С участия в нем для многих моих сооте-
чественников началась успешная карьера. Я поставила 
себе цель — победить и с детства к этому шла. Спасибо 
всем, кто верил в меня и поддерживал!  
Байқауға қанша уақыт дайындалдыңыз? 
Байқауға қатысу үшін, өте көп дайындалдым. Ұлттық 
іріктеуде үш рет тыңдаудан өттім. Содан соң үш айдай 
күн сайын репитиция жасап, даусымды күйге келтірдім. 
А как долго готовились к конкурсу?
Чтобы попасть на конкурс, я очень много готовилась. 
Три раза проходила прослушивания в национальном 
отборе. Затем около трех месяцев каждый день репети-
ровала и ставила голос. «

Мен өзіме жеңіске жетем 
деген мақсат қойдым 
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Насколько эта победа изменила Вашу жизнь?
Победа в конкурсе подарила мне новых людей и новые 
проекты. Каждый день встречи, мероприятия, фотосес-
сии. Очень много поступает предложений, и я стараюсь 
везде участвовать. Личные победы вдохновляют и за-
ставляют двигаться вперед.
В финале Вы исполнили украинскую песню «Зозуля»? 
Почему именно она откликнулась в Вашем сердце? 
Впервые услышала эту песню около семи лет назад, и 
она произвела на меня сильное впечатление. В ориги-
нале она поется немного по-другому, но я исполнила 
ее по-своему, а предложила мне ее Воловикова Ирина 
Николаевна — прекрасный преподаватель в КазНУИ по 
специальности «Эстрадный вокал».

Бұл жеңіс Сіздің өміріңізді қаншалықты өзгертті? 
Байқаудағы жеңіс маған жаңа адамдарды танытып, 
жаңа жобаларды сыйлады. Күн сайын кездесулер, іс-ша-
ралар, фотосессиялар. Көп ұсыныстар келіп жатыр, мен 
де барлық жерде қатысуға тырысамын. Жеке жеңістер 
шабыт береді және алға ұмтылдырады. 
Финалда Сіз «Зозуля» деген украин әнін орындадыңыз. 
Неге дәл осы ән жүрегіңізден орын алды? 
Алғашқы рет бұл әнді жеті жылдай бұрын естігенде, 
маған қатты әсер еткен еді. Түпнұсқасында бұл ән сәл 
басқаша айтылады, бірақ мен оны өз мәнеріммен айт-
тым, ал оны ұсынған ҚазҰӨИ-де «Эстрада вокалы» ма-
мандығының тамаша оқытушысы — Воловикова Ирина 
Николаевна. 

«Жеке жеңістер шабыт береді 
және алға ұмтылдырады

Музыка әлеміне қалай келгеніңіз туралы айтып 
беріңізші. Әнші болуды бала кезіңізден армандадыңыз 
ба? 
Ия. Мен әрқашан әнші болғым келді. Кішкентайымнан 
басқа мамандықтарға қарағанда, музыканың жаныма 
жақын екенін түсінетінмін. Мен сөзден гөрі, өзімді ән-
мен жақсы көрсете аламын. 
Насколько эта победа изменила Вашу жизнь?
Победа в конкурсе подарила мне новых людей и новые 
проекты. Каждый день встречи, мероприятия, фотосес-
сии. Очень много поступает предложений, и я стараюсь 
везде участвовать. Личные победы вдохновляют и за-
ставляют двигаться вперед.
Сахнаға алғашқы рет шыққан кезіңіз есіңізде ме? 
Бұл екінші сыныпта мектепішілік байқау болатын. Мен 
өнер көрсетіп, бірден Гран-при ие болдым. Сол кезде 
барлығы мүмкін екенін түсіндім. 
Помните момент, когда впервые вышли на сцену? 
Это было во втором классе на школьном конкурсе. Я 
выступила и получила сразу Гран-при. Тогда я поняла, 
что все возможно. 
Сахнада басқа энергетика болады. Ал Сіз сахнада 
өзіңізді қалай сезінесіз? 
Сахнада мен өзімді жайлы және жақсы сезінемін. Бұл 
сезімді жақсы көремін. 
На сцене другая энергетика. А какой себя на сцене 
ощущаете Вы? 
На сцене я чувствую себя очень уютно и хорошо. Лю-
блю это ощущение. «

Личные победы 
вдохновляют и 
заставляют 

двигаться вперед
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Вы исполнили свою давнюю мечту. А какие еще мечты 
живут в Вашем сердце? 
Их очень много, и ко всем я стремлюсь с усердием. Я 
мечтаю участвовать в конкурсе «Евровидение» и при-
нести первую победу Казахстану. 
Мы знаем, что Вы уже обучаете детей пению, воспи-
тываете маленьких артистов. Что в Вас открыло 
преподавание?
Да, у меня были очень талантливые ученики. Я верила 
в них. Преподавание открывает новые стороны лично-
сти, и мне это очень понравилось. Кроме того, я очень 
люблю детей.
Где Вы черпаете вдохновение для развития?
В улыбках детей, в красоте природы. Но еще больше 
вдохновляюсь, когда наши казахстанские спортсмены, 
музыканты привозят награды. 

Сіз өзіңіздің бала кезгі арманыңызды орындадыңыз. 
Жүрегіңізде тағы қандай армандар мекендейді? 
Олар өте көп, мен оларға бар жігеріммен ұмтыламын. 
Мен «Евровидение» байқауына қатысып, Қазақстанға 
алғашқы жеңісті әкелуді армандаймын. 
Сіз қазірдің өзінде кішкентай әртістерді тәрбиелеп, 
оларға әннен сабақ беріп жүргеніңізді білеміз. Ұстаз-
дыққа қалай келдіңіз? 
Ия, менің өте талантты оқушыларым болды. Мен оларға 
сенім артатынмын. Ұстаздық тұлға ретінде жаңа тұста-
рыңды ашады және бұл маған қатты ұнады. Бұған қоса, 
мен балаларды өте жақсы  көремін. 
Даму үшін шабытты қайдан аласыз? 
Балалардың күлімдеуінен, табиғат сұлулығынан. Алай-
да біздің қазақстандық спортшылар, музыканттар 
жеңіспен келгенде, одан бетер шабыттанамын.

Сіз жоғары ноталарды шебер аласыз. Му-
зыканттардың қайсысын үлгі тұтасыз? 
Кімнің өнеріне тамсанасыз?
Таланттылар өте көп. Менің музыкалық 
плей-листім өте үлкен. Ойға бірден келетін-
дер — Димаш Құдайберген, Майкл Джексон, 
Мэрайя Кэри, Уитни Хьюстон, Фредди Мер-
кьюри және тағы басқа көптеген. 
Вы мастерски берете высокие ноты. На 
кого из музыкантов Вы равняетесь? Кем 
восхищаетесь?
Талантливых очень много. Мой музыкаль-
ный плей-лист очень большой. Пожалуй, 
на ум сразу приходят Димаш Кудайберген, 
Майкл Джексон, Мэрайя Кэри, Уитни Хью-
стон, Фредди Меркьюри и еще много других.

«Мен «Евровидение» байқауына қатысып, 
Қазақстанға алғашқы жеңісті әкелуді 

армандаймын
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Я мечтаю 
участвовать в 

конкурсе 
«Евровидение» и 

принести первую 
победу Казахстану. 

Сіз тамақ әзірлеуді ұнатасыз. Тағы қандай қы-
зығушылықтарыңыз бар? 
Қатты ұнатамын. Екінші сыныпта қызыға баста-
дым. Бұдан жағымды эмоцияларға кенелемін. 
Сондай-ақ, медитация жасағанды, қалада жалғыз 
серуендегенді, жүгіруді  ұнатамын. 
Вы очень любите готовить. Какие у Вас есть 
еще увлечения?
Очень люблю. Начала увлекаться еще во втором 
классе. Это мне дарит положительные эмоции. 
Еще люблю медитировать, гулять одной по горо-
ду, бегать.
Қазір Сіз Нұр-Сұлтанда тұрып жатырсыз. 
Біздің сауда орталығымызға қаншалықты жиі 
келесіз? 
«Хан Шатыр» менің көз алдымда салынды және 
оның ашылуы да есімде. Айтарлықтай жиі ке-
лемін, өйткені мұнда бәрі бар: ойын-сауық, дү-
кендер, дәмханалар мен мейрамханалар.  
Сейчас Вы живете в Нур-Султане. Как часто по-
сещаете наш торговый центр?
«Хан Шатыр» строился на моих глазах, и я пом-
ню его открытие. Бываю достаточно часто, ведь 
здесь есть все: развлечения, магазины, кафе и 
рестораны. 
Біздің оқырмандарымызға не тілер едіңіз? 
Жетістіктер мен жолдарыңызда жақсы, жайсаң 
адамдар кездесуін тілеймін. 
Что хотели бы пожелать нашим читателям?
Желаю успехов и добрых и милых людей на пути.

Қызықты сұхбатыңыз үшін рахмет! Сізге 
шығармашылық шабыт пен табыс тілейміз!
Спасибо за интересную беседу! Желаем вам 
творческого вдохновения и успехов!

Фотограф: Пулатова Джулия
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Сарафан/комбинезон+свитер/жейде
Бұл өте әсерлі көрінеді. Оқуға ар-
налған заманауи және стильді бейне. 
Ең бастысы, киімнің жоғарғы жағы-
на бейтарап түс гаммасын таңдаңыз. 
Егер дөрекі бәтеңке кисеңіз, онда на-
зар аудартуға болады.

Сарафан/комбинезон+сви-
тер/рубашка
Смотрится очень эффектно. 
Современный и стильный 
образ на учебу. Главное, вы-
бирайте верх в спокойной 
цветовой гамме. Если надеть 
грубые ботинки, то можно 
привлечь внимание. 

СТИЛЬДІ ҮЙЛЕСТІРУ: 
ОҚУҒА ҚАЛАЙ КИІНУ КЕРЕК

СТИЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ: КАК ОДЕТЬСЯ НА УЧЕБУ
Таңертең оқуға тез жиналып, бірақ сонымен қатар за-
манауи және сәнді көрінгіміз келеді. Оқу гардеробы қы-
зықсыз көрінбеуі үшін сізге заттарды үйлестірудің сәт-
ті сызбаларын көрсетуді шештік. Есте сақтаңыз және 
іске асырыңыз.

Хочется очень быстро собираться утром на учебу, но 
при этом выглядеть современно и модно. Мы решили 
показать вам удачные схемы сочетания вещей, чтобы 
гардероб на учебу не казался скучным. Запоминайте и 
внедряйте.

Oversize жейде+шалбар+кеудеше
Классикалық әрі әмбебап сызба. 
Стильді және заманауи көріну үшін 
өнімнің бөлшектері мен пішіміне на-
зар аудару маңызды. Жейде немесе 
блузаны oversizе немесе үлкен жең-
дерімен іздеңіз. Шалбарға келетін 
болсақ, кең шалбар немесе кең ба-
лақты шалбар өзекті.

Рубашка oversizе+брюки+жи-
лет
Классическая схема и уни-
версальная. Чтобы выглядеть 
стильно и современно, важно 
обращать внимание на дета-
ли и крой изделия.  Рубашку 
или блузу ищите oversizе или 
с рукавами-фонариками. Что 
касается брюк, то актуальны 
широкие брюки или клеш. 

Екілік костюм
Бұл классикалық костюм болуы мүмкін: шалбар+ко-
стюм, бірақ костюм+белдемше үйлесімі қызықты көрі-
неді. Қара күрең реңкті немесе қара сұр түсті костюм 
алып, тәжірибе жасап көре аласыз. Бұл жаңа және 
ұстамды көрінеді.

Костюм-двойка
Это может быть классический костюм: брюки+пиджак, 
но интереснее выглядит сочетание пиджак+юбка. Мож-
но поэкспериментировать и взять костюм темного шо-
коладного оттенка или темно-серого. Смотреться будет 
очень свежо и сдержанно. 

LICHI

LICHI

LICHI

LICHI

LICHI

STRADIVARIUS

ZARA

MASSIMO DUTTI



СТИЛЬДІ ҮЙЛЕСТІРУ: 
ОҚУҒА ҚАЛАЙ КИІНУ КЕРЕК

СТИЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ: КАК ОДЕТЬСЯ НА УЧЕБУ

Жейде-көйлек
Бөлек киюге немесе жей-
денің және водолазканың 
сыртынан киюге болады. Ең 
бастысы, ұстамды түсті көй-
лек іздеңіз және тым салта-
натты болмасын.

Платье-рубашка
Можно носить как отдель-
но, так и надевать поверх 
блузы или водолазки. Глав-
ное, ищите платье сдер-
жанного цвета и не слиш-
ком торжественное. 

Белдемше+водолазка
Ең әдемі үйлесім: қысқа 
белдемше және еркін 
пішімді водолазка. Бейнені 
белбеумен, әшекейлермен 
немесе жакетпен толықты-
руға болады.

Юбка+водолазка
Самое красивое сочетание: 
юбка мини и водолазка 
свободного кроя. Можно 
дополнить образ ремнем, 
украшениями или жакетом. 

Джинс/шалбар+свитер
Күзге тамаша, жайлы бейне. Ол жай-
лы және жылы болады. Үстіңгі киімге 
ақ, ақшыл сары реңкті таңдаңыз. 
Белі жоғары келетін, еркін пішілген 
шалбар немесе джинс сәнде екенін 
ұмытпаңыз.

Джинсы/брюки+свитер
Идеальный, комфортный образ на 
осень. В нем будет уютно и тепло. 
Верх выбирайте спокойного белого, 
бежевого оттенка. Не забывайте, что 
актуальны брюки или джинсы с вы-
сокой посадкой, свободного кроя. 

Пиджак + футболка + шалбар
Күнделікті гардероб класси-
касы, бірақ униформа ретінде 
өте жақсы. Негізгі ереже — 
бәрі мүмкіндігінше қатаң және 
ұстамды болуы керек. Бір түсті 
футболка мен классикалық 
шалбарды таңдаңыз.

Пиджак+футболка+брюки 
Классика повседневного гар-
дероба, но отлично подойдет 
и в качестве униформы. Глав-
ное правило — все должно 
быть максимально строгим и 
сдержанным. Подбирайте од-
нотонную футболку и класси-
ческие брюки. 

Кардиган+жейде+шалбар
Кардиган — 2021 жылдың күз 
маусымының заты. Жылы және 
ыңғайлы үйлесім. Оқу үшін 
ақшыл сары, ақшыл, ақ, сұр, 
қара түсті модельдер қолайлы.

Кардиган+блуза+брюки
Кардиган — вещь сезона осень 
2021. Теплое и комфортное со-
четание. На учебу подойдут 
сдержанные модели бежевого, 
молочного, белого, серого, чер-
ного цветов. 11
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Базалық гардероб — бәрінің негізі. Бейнеңіз жабы-
рқаңқы көрінбес үшін, басымдық беретін трендті 
заттар тауып, өз гардеробыңызға енгізуге тыры-
сыңыз. Бейнеге басымдықдықты ненің көмегімен және 
қалай қою керектігін біздің материалдан оқыңыз.

БЕЙНЕГЕ БАСЫМДЫҚТЫ 
ДҰРЫС ҚОЯМЫЗ

ПРАВИЛЬНО РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ В ОБРАЗЕ
Базовый гардероб — основа всего. Чтобы образ не 
казался скучным, постарайтесь найти акцентные 
трендовые вещи и внедрить в свой гардероб. С по-
мощью чего и как расставить в образе акценты, чи-
тайте в нашем материале. 

Ашық түстер қосыңыз
Гардеробыңызды базалық реңк-
те құрастырған кезде, жарқын 
әрі басымдық беретін заттармен 
толықтырыңыз. Бір жарқын түс 
бейтарап реңктер гаммасымен 
керемет жұмыс істейді. Үйлестіру-
ден қорықпаңыз!

Добавляйте яркие цвета
Когда вы выстроили свой гарде-
роб уже в базовых оттенках, вы-
бирайте яркие акцентные вещи. 
Один яркий цвет замечательно 
работает с нейтральной гаммой 
оттенков. Не бойтесь сочетать!

Макияжға басымдық беріңіз
Бейтарап реңктерде жасалған 
бейнеде қиялды макияж өте 
қызықты көрінеді. Сіз көз бояу-
ларына назар аударып, бейне-
ге тереңдік бере аласыз немесе 
терінің сұлулығын шарап реңкті 
жарқын ерін далабымен ерекше-
лей аласыз.

Сделайте акцент на макияже
На фоне образа в нейтральных 
базовых оттенках суперинтерес-
но будет смотреться фантазий-
ный макияж. Можно сделать ак-
цент на тенях для глаз и придать 
образу глубины или подчеркнуть 
красоту кожи яркой помадой 
винного оттенка. 

Ерекше сурет таңдаңыз
Суреттерден қорықпаңыз. Сурет 
әрқашан қарқындылықты қоса-
ды. Киімдерді көп киіп көрудің 
арқасында сіз қай сурет өзіңізге 
сай келетінін шешесіз: жолақ, тор 
немесе анималистік. Топ немесе 
жейдеден бастаған дұрыс.

Выбирайте необычный принт
Не бойтесь принтов. Принт всегда добав-
ляет динамичности. Только с помощью 
многочисленных примерок, вы определи-
тесь, какой принт вам подходит больше 
всего: полоска, клетка или анималистич-
ный. Лучше всего начать с топа или ру-
башки.

ZARA

ПОМАДА ROUGE COCO 
BLOOM CHANEL, 
MON AMIE

MASSIMO DUTTI
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БЕЙНЕГЕ БАСЫМДЫҚТЫ 
ДҰРЫС ҚОЯМЫЗ

Зергерлік бұйымдарды стильдеу
Әшекейлердің міндеті — бет әл-
петті және бейнені тұтас ерек-
шелеу. Металл зергерлік бұй-
ымдардың әртүрлі түрлерін 
үйлестірудің әдістерін қараңыз. 
Көпқабаттылық және көлемділік 
— трендте. Үлкен сырғалар, ерек-
ше кең білезік немесе көп дең-
гейлі алқа тағып, бейнені жан-
дандыруға болады.

Стилизуйте украшения
Задача украшений — выгодно 
подчеркивать черты лица и об-
раз в целом. Посмотрите приемы, 
как сочетать разные виды укра-
шений из металлов. В тренде — 
многослойность и массивность. 
Можете оживить образ крупны-
ми серьгами, надеть необычный 
широкий браслет или многоу-
ровневую подвеску. 

Фактураларды біріктіріңіз
Ең стильді әдістердің бірі — өнім-
дердегі матаның немесе тексту-
раның әртүрлі фактурасын бірік-
тіру. Егер сіз белгілі бір маталарды 
киюге дағдыланған болсаңыз, 
өзіңіз үшін басқа ерекше матери-
алдан заттарды киіп көріңіз: ши 
барқыт шалбар, барқыт пенжек, 
былғары жейде, жібек топтар.

Сочетайте фактуры
Один из самых стильных прие-
мов — сочетать разные фактуры 
ткани или текстуры в изделиях. 
Если вы привыкли носить опре-
деленные ткани, попробуйте 
примерить вещи из других не-
привычных для себя материалов: 
вельветовые брюки, бархатный 
пиджак, кожаная рубашка, шел-
ковые топы. 

Подбирайте небазовые 
аксессуары
Очки необычной геоме-
тричной формы, массив-
ный ремень с заклепка-
ми в стиле вестерн, шарф 
с анималистичным прин-
том, романтичное кепи 
— аксессуары способны 
иногда сильно изменить 
ваш образ и привлечь 
внимание. 

Ерекше пішімді заттарды із-
деңіз
Базалық гардеробты ерекше 
пішімді заттармен толықтыра-
мыз. Егер сізде бір түсті джинс 
болса, биылғы жылы түрлі-түсті 
блок стиліндегі джинс алыңыз. 
Базалық ақ жейдені шілтер неме-
се үлкен жеңді жейдеге ауысты-
рыңыз.

Ищите вещи необычного кроя
Базовый гардероб дополняем не-
обычными по крою вещами. Если 
у вас есть однотонные джинсы, 
приобретите модные в этом году 
джинсы в стиле цветовых бло-
ков. Базовую белую рубашку за-
мените, например, на рубашку с 
кружевами или рукавами-фона-
риками. 

Базалық емес аксессуар-
лар таңдаңыз
Ерекше геометриялық 
пішіндегі көзілдірік, ве-
стерн стиліндегі тойтар-
масы бар көлемді белбеу, 
анималистік баспасы бар 
мойынорағыш, романти-
калық бас киім — аксес-
суарлар кейде сіздің кел-
бетіңізді қатты өзгертіп, 
назар аударта алады.

REBECCA STRADIVARIUS

MOTIVI

CHARLES&KEITH



КҮЗ 2021 МАУСЫМЫНЫҢ 
СӘНДІ СӨМКЕЛЕРІ  

Мінсіз сөмке қандай бо-
лады? Барлығы сіздің 
талғамыңыз бен стиль-
дік қалауларыңызға бай-
ланысты. Сіз сөмке жи-
наушысы болсаңыз да, 
оны тек жаңа маусымға 
ғана таңдасаңыз да, әр-
дайым есіңізде болсын, 
сөмке сіздің бейнеңізді, 
стиліңізді толықтырып, 
мінезіңізді көрсетеді. Біз 
«Хан Шатыр» СОО-дағы 
2021 жаңа топтамаларын 
жиыстырдық.   

14

Как выглядит идеальная 
сумка? Все зависит от ва-
шего вкуса или стилевых 
предпочтений. Неваж-
но, являетесь ли вы кол-
лекционером сумок или 
выбираете ее лишь на 
новый сезон, всегда пом-
ните, что сумка дополня-
ет ваш образ, стиль и от-
ражает ваш характер. Мы 
собрали новинки коллек-
ций 2021 года в ТРЦ «Хан 
Шатыр».

МОДНЫЕ СУМКИ СЕЗОНА 
ОСЕНЬ 2021

CHARLES&KEITH

ZARA

CHARLES&KEITH

CARPISA

MANGO

MANGO CHARLES&KEITH

MANGO

MANGO

GUESS



GUESS R1 KZ Mall's magazine.indd   1GUESS R1 KZ Mall's magazine.indd   1 20/09/21   12:5420/09/21   12:54



Лофер, оксфорд, брог, дерби, монк — күзгі маусымда 
ең кең тараған аяқ киім. Ол кез келген стильмен кере-
мет үйлеседі. Белдемшемен де, шалбармен де, джин-
сілер немесе көйлекпен де әдемі көрінеді. Бұл модель-
дер бір-бірінен несімен ерекшеленетіні туралы осы 
шолуымыздан оқыңыз. 

АЯҚ КИІМ СӨЗДІГІ: ЛОФЕР, ОКСФОРД, 
БРОГ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ 

ОБУВНОЙ СЛОВАРЬ: КАК ПОЯВИЛИСЬ ЛОФЕРЫ, ОКСФОРДЫ, БРОГИ
Лоферы, оксфорды, броги, дерби, монки — самая по-
пулярная обувь осеннего сезона. Она идеально соче-
тается с любыми стилями. Хорошо смотрится и с 
юбками, и с брюками, с джинсами или платьями. Чем 
отличаются модели друг от друга, читайте в на-
шем обзоре. 

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

Лофер — бұл бауы мен түймелігі жоқ туфли моделі. 
Мокасинге ұқсайды, бірақ шағын өкшесі бар берік та-
банымен ерекшеленеді.  Лофердің классикалық мо-
делінде әдетте екі шашақ болады, алайда онсыз да 
болуы мүмкін. Лофер ХХ ғасырда норвегиялық етікші 
Нилс Грегориюссон Тверангердің арқасында пайда 
болды. Оны эурландық мокасин деп атайтын және оны 
жергілікті халық қатты ұнатты. Осы аяқ киімнің негізін-
де 1930 жылы АҚШ-тан шыққан Сполдингілер отбасы 
жаңа модель жасап шығара бастады да, оны лофер деп 
атады. Дизайнер Гуччио Гуччи оған әйгілі металл тоға-
ны қосты да, лофер одан сайын танымал болды. 
Оксфорд — алқымы тар, бауы жабық күйінде байла-
натын және былғары емес тегіс табаны бар туфлидің 
классикалық моделі. Аяқ киімнің әуелдегі атауы  — бал-
морал, Шотландиядағы  Балморал сарайы құрметіне 
қойылған. Мұндай аяқ киім Оксфорд университетінде 
1800 жылы сәнді болған. Міне, осы «студенттік» таны-
малдылық балморал атауының өзгеруіне себеп болған.  

Лоферы — это модель туфель без застежек и шнур-
ков. Напоминают мокасины, но отличаются наличием 
устойчивой подошвы с небольшим каблуком. Класси-
ческая модель лоферов имеет обычно две кисточки, 
но может быть и без них. Лоферы появились благода-
ря норвежскому сапожнику Нилсу Грегориюссону Тве-
рангеру в ХХ веке. Они назывались эурланнскими мо-
касинами и очень понравились местному населению. 
На основе этой обуви в 1930 году семья Сполдингов 
из США начала производство новой модели, назвав её 
лоферами. Дизайнер Гуччио Гуччи добавил к ним зна-
менитую металлическую пряжку, и лоферы стали еще 
популярнее. 
Оксфорды — классическая модель туфель с низким 
подъемом, закрытой узкой шнуровкой и плоской нере-
зиновой подошвой. Первоначальное название обуви 
— балморалы в честь королевского замка Балморал 
в Шотландии. Их предшественниками были ботинки, 
которые были на пике моды в Оксфордском универси-
тете в 1800 г. Именно эта «студенческая» популярность 
и привела балморалы к смене названия.
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АЯҚ КИІМ СӨЗДІГІ: ЛОФЕР, ОКСФОРД, 
БРОГ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ 

ОБУВНОЙ СЛОВАРЬ: КАК ПОЯВИЛИСЬ ЛОФЕРЫ, ОКСФОРДЫ, БРОГИ

Дерби — бауы ашық күйінде байланатын туфли, 
оксфордтан бүйір бөліктерінің орналасуымен ерек-
шеленеді. Дербидің пайда болуына қатысты екі те-
ория бар. Біріншісі бойынша дерби прусс маршалы 
Блюхердің арқасында пайда болған. Мұндай аяқ 
киім блюхерс деп аталған және ол сарбаздарға ар-
налған. Екінші нұсқа: дерби туфлиі ат спортын сүй-
ген граф Дерби өмір сүрген шақта шыққан. Бұл аяқ 
киім түрі арнайы граф үшін ойлап табылған деседі. 
Брог — бұл перфорациясы бар туфли. Бауы жабық 
күйде де, ашық күйде де байланады. Ерекше сипа-
тына V тәріздес қима ұшы жатады. Ирландиялық 
фермерлердің арқасында танымал болған, олар 
мұндай аяқ киімді батпақ жерде жұмыс істегенде 
киген. Перфорация бәтеңкеден суды тез шығаруға 
мүмкіндік берген. Ханзада Уэлстік Эдуард тек қана 
брог киіп шығатын болғандықтан, XX ғасырда бұл 
аяқ киім түрі ерлер арасында кеңінен тарап кетті.  
Монк — баусыз, бір не екі тоғасы бар бәтеңке неме-
се туфли. Мonk сөзі «монах» деп аударылады. Аңы-
зға сәйкес, ыңғайлылығы мен оңай киілуіне бай-
ланысты ХІІ ғасырда бірінші болып осы аяқ киімді 
монахтар киген екен. Монк әмбебаптығымен ерек-
шеленіп, жай киіммен де, ресми киіммен де жақсы 
үйлеседі. Оны джинсімен немесе іскер костюмдер-
мен киеді. 

Дерби — туфли с открытой шнуровкой, отличаются от 
оксфордов расположением боковых частей.  Существу-
ет две теории, согласно которым появились дерби. Со-
гласно первой, дерби появились благодаря прусскому 
маршалу Блюхеру. Такая обувь называлась блюхерсы 
и предназначалась для солдат. Вторая версия: туфли 
дерби появились во времена, когда жил граф Дерби — 
любитель конного спорта. Специально для него и были 
придуманы дерби.
Броги — это туфли с перфорацией. Могут быть как с 
открытой шнуровкой, так и с закрытой.  Характерной 
особенностью является отрезной V-образный носок. 
Стали популярны благодаря ирландским фермерам, 
которые надевали их, работая в болотистой местности. 
Перфорация позволяла быстро выводить воду из бо-
тинок. В XX веке броги приобрели популярность среди 
мужчин, когда принц Уэльский Эдвард стал выходить в 
свет только лишь в брогах. 
Монки — это ботинки или туфли без шнуровки, с од-
ной или двумя пряжками. Слово monk переводится как 
«монах». По легенде именно монахи в XII веке были 
первыми, кто стал носить эту обувь, благодаря удоб-
ству и быстроте надевания. Монки отличаются универ-
сальностью и удачно сочетаются как с неформальной, 
так и со строгой одеждой. Их носят вместе с джинсами 
или деловыми костюмами.

MASSIMO DUTTI

CHARLES&KEITH

CHARLES&KEITH

STRADIVARIUS

ZARA MASSIMO DUTTI
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ВДОХНОВЕНИЕ ОСЕНИ: 
НОВИНКИ СЕЗОНА

1. Күз — теріге күтім және қалың бітім жасайтын уақыт. 
BEAUTYMANIA-дағы Clinique Even Better Clinical тоналды 
негізі — күзгі макияж үшін ең жақсы шешім. 
2. Өзіңіз үшін Dulcis SWAROVSKI жаңа әшекейлер желісін 
ашыңыз — мұнда жастық пішінді бедерленген мерекелік 
эксклюзив әшекейлер бар. 
3. L’OCCITANE-де жаңа өнім — құрғақ сусабын әсері бар 
сергітетін мист. Шашқа жаққан соң, шашыңыз дымқылда-
нып, балаусалық пен тазалық сезімі пайда болады. 
4. ALDO-да сөмкелердің жаңа күзгі топтамасы бар. Ол мо-
дельді базалық бейнелермен де, кеңсеге іскер костюммен 
де ұстауға болады. 
5. MAC Hint of Hollywood жаңа топтамасын ұсынды. Blush 
With Fame Kit жинағындағы бет далабы әмбебап және 
ыңғайлы. 
6. 80-жылдар сәнге мықтап енді. STRADIVARIUS дүкенінен 
стильді кең балақты қара джинсіді таңдаңыз. 
7. LACOSTE сөмкесі — мінсіз пішім мен заманауи стиль ту-
ралы арманның жүзеге асуы. Түрлі стильдермен үйлеседі. 
Базалық бейнелермен немесе тіпті спорттық стильмен де 
ұстаңыз. 
8. LACOSTE топтамасымен күзгі бояулардан шабыт алыңыз.  
LACOSTE L001 кроссовкасы — классика. Жаңа үлгінің үсті 
жағы жұмсақ былғарыдан жасалған және оның керемет 
күдері ендірмесі бар. 

Қазан айы жайлылық, ыңғайлылық және сұлулықты 
аңсатады. «Хан Шатыр» СОО-дағы 2021 маусымы-
ның күзгі жаңа өнімдерінен шабыт алыңыз. 

1. Осень — время ухода за кожей и плотных текстур. То-
нальная основа Clinique Even Better Clinical в BEAUTYMANIA 
— лучшее решение для осеннего макияжа. 
2. Откройте для себя новую линейку украшений Dulcis от 
SWAROVSKI — эксклюзивные праздничные украшения в 
огранке «подушка». 
3. В L’OCCITANE новинка — освежающий мист с эффектом 
сухого шампуня. После нанесения волосы станут влажны-
ми, оставляя ощущение свежести и чистоты.
4. В ALDO новая осенняя коллекция сумок. Данную модель 
можно носить как с базовыми образами, так и с деловым 
костюмом в офис.
5. MAC представил новую коллекцию Hint of Hollywood. Ру-
мяна в наборе Blush With Fame Kit универсальные и удоб-
ные. 
6. В моду прочно вошли 80-е. Выбирайте стильные черные 
джинсы клеш в магазине STRADIVARIUS. 
7. Сумка LACOSTE — воплощение мечты об идеальном 
крое и современном стиле. Отлично сочетается с разными 
стилями. Носите с базовыми образами или со спортивны-
ми.
8. Вдохновляйтесь осенними красками вместе с коллекци-
ей LACOSTE. Кроссовки LACOSTE L001 — классика. В но-
вой модели верх из мягкой кожи и роскошные замшевые 
вставки. 

Октябрь располагает настроением уюта, комфор-
та и красоты. Вдохновляйтесь осенними новинка-
ми сезона 2021 в ТРЦ «Хан Шатыр». 

КҮЗГІ ШАБЫТ: 
МАУСЫМНЫҢ 

ЖАҢА ӨНІМДЕРІ 

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.
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1. Dior Sauvage Elixir — MON AMIE дүкеніндегі 
жаңа өнім. Ерлерге арналған бұл хош иіс фу-
жерлік топқа жатады. Жаңа өнім 2021 жылы 
шығарылды. 
2. TOMMY HILFIGER-де ерлердің стильді сөмке-
лері мен портмонелер топтамасы бар. Модель 
өте кең, реттелетін бауы және фирмалық лого-
типі бар. 
3. ARMANI EXCHANGE сыртқы киімнің стильді 
топтамасын шығарды. Жылы күртке үшін 1-қа-
батқа барыңыз. 
4. «Бумажный дом» хикаясы туралы естімеген 
бар ма?  PULL&BEAR әйгілі хикаяның қаһар-
мандарына арналған топтама шығарды. 
5. ZARA-дан стильді ерлер аксессуарларын та-
буға болады. Осы жерде  берік және сапалы 
белдік таңдаңыз. 
6. MASSIMO DUTTI свитері — салқын күзге жақ-
сы шешім. Өнім вискозадан және қатаң эколо-
гиялық стандарттарға сәйкес жасалған. 
7. Ықшамдылық пен эстетика — BERSHKA-ның 
кроссовкасындағы екі артықшылық. Футури-
стикалық дизайны мен негізгі түсінің арқасын-
да оны әмбебап деуге болады.  
8. MASSIMO DUTTI-де күзге заманауи былғары 
күрткелер таба аласыз. Бұл модель қой терісі-
нен жасалған, екі қалтасы бар және етегі со-
зылғыш. 

1. Dior Sauvage Elixir — новинка в магазине MON 
AMIE. Это аромат для мужчин, принадлежит к 
группе фужерные. Новое издание выпущено в 
2021 году.
2. В TOMMY HILFIGER коллекция стильных 
мужских сумок и портмоне. Модель очень вме-
стительна, имеет регулируемый ремешок и 
фирменный логотип. 
3. ARMANI EXCHANGE выпустила стильную 
коллекцию верхней одежды. За теплой курт-
кой отправляйтесь на 1 этаж.
4. Кто не слышал о сериале «Бумажный дом»? 
PULL&BEAR выпустил коллекцию, посвящен-
ную героям культового сериала. 
5. В ZARA можно найти стильные мужские ак-
сессуары. Выбирайте здесь прочные и каче-
ственные ремни. 
6. Свитер MASSIMO DUTTI — хорошее реше-
ние для прохладной осени. Состоит из вискозы 
и соответствует строгим экологическим стан-
дартам.
7.  Лаконизм и эстетика — два в одном в крос-
совках от BERSHKA. Футуристичный дизайн и 
базовый цвет делают их универсальными. 
8. В MASSIMO DUTTI можно найти современ-
ные кожаные куртки на осень. Данная модель 
выполнена из овчины, имеет два кармана и 
эластичный подол.

1.
2.

4.

3.

5.

6. 7.

8.
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Қашықтан жұмыс жасау және бейне хабарласулар, 
смартфонға фото түсіру және блог жазу сырт кел-
беттің үнемі көрікті болуын талап етеді. Камера-
да сымбат көріну үшін не қажет және макияж үшін 
қандай құралдар алу керектігі туралы осы саннан 
оқыңыз. 

КАМЕРАҒА АРНАЛҒАН МАКИЯЖ ҮШІН 
7 ПАЙДАЛЫ BEAUTY-ҚҰРАЛ 

7 ПОЛЕЗНЫХ BEAUTY-СРЕДСТВ ДЛЯ МАКИЯЖА НА КАМЕРУ
Удаленная работа и видеозвонки, фото на смарт-
фон и запись блогов предполагают всегда ухоженный 
внешний вид. Что нужно и какие средства купить для 
макияжа, чтобы хорошо выглядеть на камере, чи-
тайте в нашем обзоре. 

Консилер
Камерада ең бастысы — таза 
жарқыраған бет. Көз астындағы 
ісіктерді немесе шамалы бөртпе-
лерді тиісті консилермен білдірт-
пей жібересіз. 
Консилер
Главное на камере — чистое светя-
щееся лицо. Замаскировать круги 
под глазами или незначительные 
высыпания поможет подходящий по 
цвету консилер. 

Бронзер
Опа мен тоналды негіз 
жарқыл кезінде теріде 
ақ дақ боп көрінеді, сон-
дықтан міндетті түрде 
бронзерді қолданыңыз. Бы-
лайша жарқырап тұруыңыз 
мүмкін, алайда камерада 
бетіңізде рельеф пайда бо-
лады. 

Қас
Қиылған қас бетті әрлендіріп, көркін келтіреді. 
Оны қиылту үшін, сонымен бірге табиғи етіп 
көрсету үшін гель-фиксатор немесе арнайы қа-
бақ далабы керек. 

Брови
Выразительные брови придают лицу ухоженный 
и аккуратный вид. Сделать их акцентными, но 
естественными можно с помощью геля-фикса-
тора или специальных теней.

Бронзер
Пудры и тональные основы при вспышке дают белые 
пятна на коже, поэтому обязательно поработайте 
бронзером. В жизни может получиться ярко, но на камере 
лицо приобретет рельеф.

оқыңыз. 

Консилер
Камерада ең бастысы — таза 
жарқыраған бет. Көз астындағы 
ісіктерді немесе шамалы бөртпе-
лерді тиісті консилермен білдірт-
пей жібересіз. 
Консилер
Главное на камере — чистое светя-
щееся лицо. Замаскировать круги 
под глазами или незначительные 
высыпания поможет подходящий по 
цвету консилер. 

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО SHISEIDO, 

MON AMIE

ПАЛЕТКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЛИЦА STUDIO FIX, MAC

БРОНЗЕР 
CHANEL CRÈME BELLE, 

BEAUTYMANIA

ПУДРА С ЭФФЕКТОМ ЗАГАРА BRONZING POWDER, MAC

БРОНЗЕР DIOR FOREVER, MON AMIE

ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ L’OREAL, 
BEAUTYMANIA

ТЕНИ ДЛЯ БРОВЕЙ PUPA, MON AMIE

НАБОР GREAT BROWS, MAC
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Сүрме
Керемет мұнарлы макияжды 
камера қара дөңгелек етіп 
көрсетеді. Көзге келсек, есте 
сақтайтын жайт, сіздің ба-
сты міндетіңіз — көзге ай-
қындылық беру. Ең жақсы до-
сыңыз — сүрме.

Подводка
Роскошный дымчатый ма-
кияж камера превратит 
в черные круги. Переходя к 
глазам, помните, что ваша 
главная задача — придать 
им выразительность. Луч-
ший друг — подводка.

Тушь
Фотодағы тартымды 
көзқарастың кілті — кірпік. 
Кірпікті жарқыратып, мыса-
лы екі қайтара бояуға бола-
ды. Егер әдетте кірпік қай-
ырғышты қолданбасаңыз, 
фото үшін қолданып көруге 
болады. 

Тушь
Ключ к манящему взгляду на 
фото — ресницы. Можно на-
красить их ярче в два слоя. 
Если в жизни не пользуетесь 
щипчиками для подкручива-
ния, попробуйте для фото. 

Далап
Бетті камерада барынша 
тартымды етіп көрсету-
дің тағы бір жолы — ашық 
түсті далап. Алайда, есіңіз-
де болсын, далаптың түсі 
камерада өзгеруі мүмкін, 
сондықтан оның түсін фо-
тодағы бейнеңізге сәйкес 
таңдаңыз. 

Помада
Еще один трюк, чтобы сде-
лать лицо максимально 
привлекательным на каме-
ре — яркая помада. Помни-
те, что помада «съедает» 
цвет, поэтому подбирайте 
ее оттенок исходя из образа 
на фото. 

Бет далабы
Күңгірттеуші тоналды 
крем тамаша, бірақ ол 
бетті жалпақ етіп көрсе-
туі мүмкін.  Бет сүйегіңізге 
жақсылап бет далабын 
жағыңыз — күндізгі маки-
яж үшін бұл артық болар, 
алайда камера үшін жақсы 
шешім. 

Румяна
Матирующий тональный 
крем может сделать лицо 
плоским. Нанесите на скулы 
достаточно румян — для 
дневного макияжа на камеру 
будет в самый раз.

Сүрме
Керемет мұнарлы макияжды 
камера қара дөңгелек етіп 
көрсетеді. Көзге келсек, есте 
сақтайтын жайт, сіздің ба-
сты міндетіңіз — көзге ай-
қындылық беру. Ең жақсы до-
сыңыз — сүрме.

Подводка
Роскошный дымчатый ма-
кияж камера превратит 
в черные круги. Переходя к 
глазам, помните, что ваша 
главная задача — придать 
им выразительность. Луч-
ший друг — подводка.GRANDIÔSE LINER LANCOME, 

BEAUTYMANIA
ПОДВОДКА MAD INTENSE 

LINER GUERLAIN, MON AMIE
ТУШЬ 

YVES SAINT LAURENT, 
BEAUTYMANIA

ТУШЬ HAUTE&NAUGHTY LASH, MAC ТУШЬ LANCOME HYPNOSE 
VOLUME-A-PORTER, MON AMIE

ПОМАДА GOSH LUXURY ROSE, MON AMIE

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ 
PUPA I’M SEXY, MON AMIE

РУМЯНА MAX FACTOR, 
BEAUTYMANIA

СТИК CHANEL 
ROUGE COCO FLASH, 

BEAUTYMANIA

ПОМАДА 
ФРУКТОВЫЙ 
НЕКТАР, 
L’OCCITANE

РУМЯНА POWDER 
BLUSH DUO CRUELLA 
INTENTIONS, MAC

ФИТОРУМЯНА 
SISLEY LE PHYTO-BLUSH, 

MON AMIE
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«ХАН ШАТЫР» СОО-ДА ЖАҢА ҮЙ КИІМ ТОПТАМАЛАРЫ 

Үй киім әрдайым қажет: қашықтан жұмыс жасайтын-
дар үшін де, үйде тек бос уақытын өткізетіндер үшін 
де. Әдетте үйге ескірген немесе ұнатпайтын киімдер 
киіледі. Бұл әдеттен арылыңыз! Әдемі үй киім сіздің 
көңіл-күйіңіз бен өзіңізге беретін бағаңызды көтереді, 
сондай-ақ, өзіңізге деген сенімді арттырады. Ашық 
түсті пижама немесе стильді трикотаж костюм, нәзік 
мақта көйлек немесе ыңғайлы жейде таңдап алыңыз. 
Біз сіздер үшін «Хан Шатыр» СОО-дағы үй киімнің жаңа 
топтамаларын жинастырдық. 

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОМА В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Домашняя одежда нужна всегда: и тем, кто работает 
удаленно, и тем, кто проводит дома только свободное 
время. В домашний гардероб как правило попадают 
устаревшие или нелюбимые вещи. Отбросьте эту при-
вычку! Красивые вещи вам поднимут настроение и 
самооценку, а также подарят уверенность в себе. Вы-
берите яркую пижаму или стильный трикотажный ко-
стюм, нежное хлопковое платье или удобную рубашку. 
Мы собрали для вас новинки домашней одежды в ТРЦ 
«Хан Шатыр».

KOTON YAMAMAY

ZARA KIDS

DEFACTO

NEW YORKER
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БАЛАЛАРҒА |
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
«Детский мир»
LC WAIKIKI
OSTIN
KOTON
DEFACTO
ZARA
PENTI
NEW YORKER

ЕРЕСЕКТЕРГЕ |
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
ZARA HOME
OYSHO
INTIMISSIMI
YAMAMAY
NEW YORKER
KOTON
LC WAIKIKI
DEFACTO

KOTONOYSHO OYSHO

LC WAIKIKI KIDS

PENTI

PENTI PENTI

PENTI INTIMISSIMI
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SKY BEACH CLUB — СҰРАҚТАРЫҢЫЗҒА ЖАУАПТАР
SKY BEACH CLUB — ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Sky Beach Club-тағы температура қандай?
Ересектер және балалар хауыздарындағы судың тем-
пературасы 28°С. Ересектер хауызының тереңдігі 140 
см, балалардікі — 100-120 см. 

Sky Beach Club-қа кіру бағасы қанша?
Қазанда Sky Beach Club-та науқан жүреді. Жұмыс күн-
дері кіру құны ересектер үшін — 8 000 теңге, балалар 
үшін — 4 000 теңге. Демалыс күндері ересектер үшін 
— 10 000 теңге, балалар үшін — 6 000 теңге. 

Sky Beach Club-та қай жас балалар жасы болып сана-
лады? 
3 жасқа дейінгі балаларға туу туралы куәлік көрсетіл-
ген кезде, кіру тегін. Балалар тарифі 4-14 жас үшін. 

Туған күн иелеріне жеңілдік бар ма? 
Туған күн иесіне сол күні кіруге 50% жеңілдік бар. 

Sky Beach Club-та баланың туған күнін атап өтуге 
бола ма?  
Sky Beach Club-та туған күн атап өтуге балалар тари-
фы қолданылады. Бағдарламаға хауызда 3 сағат көңіл 
көтеру, мерекелік дастархан, креативті аниматорлар, 
тосын сыйы бар «Пиньята» байқауы, тәтті торт кіреді. 
Тарифтер 8 адамнан басталатын топтарға есептелген. 

Какая температура в Sky Beach Club?
Температура воды во взрослом и детском бассейнах 
28°С. Глубина взрослого бассейна — 140 см, глубина 
детского — 100-120 см. 

Сколько стоит посещение Sky Beach Club?
В октябре в Sky Beach Club действует акция. В будние 
дни стоимость посещения для взрослого 8 000 тенге, 
для детей 4 000 тенге. В выходные дни для взрослого 
10 000 тенге, для детей 6 000 тенге. 

Какой возраст в Sky Beach Club считается детским?
Детям до 3 лет вход бесплатный при предъявлении 
свидетельства о рождении. Детский тариф для возрас-
та 4-14 лет. 

Есть ли скидки именинникам?
В день рождения имениннику действует скидка 50% 
на вход. 

Можно ли отпраздновать детский день рождения в 
Sky Beach Club?
В Sky Beach Club действуют детские тарифы праздно-
вания дня рождения. В программе: 3 часа веселья в 
бассейне, праздничный стол, креативные аниматоры, 
конкурс «Пиньята» с сюрпризом, сладкий торт. Тарифы 
рассчитаны для групп от 8 человек
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Какие еще действуют правила при посещении Sky 
Beach Club?
• Купание маленьких детей строго в специальных 
подгузниках /дайперсах. 
• Купание беременным женщинам с особой осторож-
ностью.
• Запрещается находиться в бассейне лицам в состоя-
нии алкогольного опьянения.
• Купание лиц с ограниченными возможностями пе-
редвижения только с сопровождающим.
• Детям ростом до 150 см быть строго в нарукавниках.

Sky Beach Club-қа кіру кезінде тағы қандай ережелер 
қолданылады?  
• Кішкентай балалар қатаң түрде арнайы жөргек/дай-
перстерде шомылады. 
• Жүкті әйелдер шомылу кезінде аса сақ болуы қажет. 
• Мас күйдегі тұлғаларға хауызға кіруге тыйым салы-
нады. 
• Қозғалыс мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар тек қасын-
дағы алып жүрушісімен шомылады. 
• Бойы 150 см-ге жетпейтін балалар қатаң түрде жеңдік 
тағуы тиіс.  

Көпбалалы отбасыларға жеңілдіктер бар ма? 
Көпбалалы отбасыларға толық бір күнге кіруге 50% 
жеңілдік бар. Барлық балаларыңыздың туу туралы 
куәліктерін, өзіңіздің мәртебеңізді растайтын құжатты 
ұсынуыңыз қажет. Жеңілдік бүкіл отбасыңызбен кірген-
де қолданылады. 

Абонементтер бар ма?
Sky Beach Club-та 3, 6 және 12 айлық мерзімге арнайы 
клуб карталары қарастырылған. 

Есть ли скидки многодетным семьям?
Льготная скидка многодетным семьям 50% на полный 
день пребывания. При себе иметь документ, подтверж-
дающий ваш статус и свидетельства о рождении всех 
детей.Скидка действительна при посещении всей се-
мьи.

Есть ли абонементы?
В Sky Beach Club предусмотрены специальные клубные 
карты сроком на 3, 6 и 12 месяцев. 
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Чтобы чувствовать себя привлекательным, не-
обязательно делать макияж или надевать нео-
бычное платье. Для вас список полезных привычек, 
соблюдая которые вы будете чувствовать себя 
уверенно. 
1. Сон. Помните, что самый продуктивный сон длит-
ся примерно с 22:00 до 24:00.
2. Массаж лица. Заведите привычку ежедневно про-
буждать мышцы лица. В Интернете много обучаю-
щих видео с упражнениями, благодаря которым вы 
избавитесь от отеков.
3. Ритуалы ухода за кожей. Увлажняйте руки, делай-
те маски для лица, сыворотки.
4. Здоровое питание. Ешьте больше фруктов и ово-
щей, легких и быстрых блюд. 
5. Питьевой режим. Думаем, вы сразу заметите улуч-
шения в настроении и внешнем виде, как только 
начнете выпивать необходимый уровень воды. 
6. Желанные покупки. Радовать себя хорошими по-
купками — поднимать себе настроение и самоо-
ценку. 
7. Модные тенденции. Заведите в социальных сетях 
специальные папки, чтобы сохранять стильные об-
разы. 

Желаем вам хорошего настроения и удачного шо-
пинга!
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Источник фото: ресурсы Internet

А В Т О Р Д Ы Ң  Б А Ғ А Н Ы
Өзіңізді тартымды сезіну үшін, макияж жасап, 
ерекше көйлек кию міндетті емес. Сіздер үшін 
— өзіңізге деген сеніміңізді арттыратын пай-
далы әдеттер тізімі. 
1. Ұйқы. Есіңізде болсын, ең тиімді ұйқы сағат 
22:00-ден 24:00-ге дейінгі уақыт аралығында. 
2. Бетті уқалау. Күн сайын бет бұлшықеттерін 
оятуды әдетке айналдырыңыз. Интернетте ісікті 
кетіруге көмектесетін жаттығулар туралы бей-
нелер көп.  
3. Теріге күтім жасау. Қолды ылғалдандырыңыз, 
бетке маскалар жасаңыз, сарысулар қолда-
ныңыз.
4. Салауатты тамақтану. Жемістер мен көкөні-
стерді, тез әрі жеңіл тағамдарды көбірек жеңіз. 
5. Су ішу. Қажетті мөлшерде су іше бастаған соң, 
сыртқы келбетіңіз бен көңіл-күйіңіздегі жақсы 
өзгерістерді бірден байқарсыз деген ойдамыз. 
6. Қалағаныңызды сатып алу. Өзіңізді жақсы сау-
дамен қуанту — көңіл-күйді және өзіңізге деген 
сенімді арттыру. 
7. Сән үрдістері. Әлеуметтік желілерде стиль-
ді бейнелерді сақтап қою үшін арнайы папка 
ашыңыз. 

Сізге тамаша көңіл-күй мен сәтті сауда тілейміз! 

Бутылка для воды, MINISO Косметический ролик 
D690, BORK

Увлажняющая сыворотка 
Origins, MON AMIE

Крем с арникой, 
YVES ROCHER



1. Баланың жасы
1,5 жасқа дейінгі балаларға 
комбинезондар жақсы үйле-
седі. Бала бұл жастан үлкенірек 
болса, 3-4 жасқа дейін шал-
бары бар ыңғайлы күрткелер 
таңдаған абзал. Жасы 4 жастан 
жоғары балаларға пальто, пар-
калар, плащтар сияқты ерекше 
бұйымдарды кигізуге болады. 
2. Материалы
Киімнің сыртына емес, ішкі 
толтырғышына көңіл ауда-
рыңыз. Мамық — табиғи және 
ең жылы материал, алайда ол 
аллергия тудыруы мүмкін. Ең 
ыңғайлы, жеңіл, тез жуылатын 
заманауи  толтырғыштар — 
изософт және тинсулейт. 
3. Сыртқы келбеті
Ең кішкентайлар үшін түсі 
ашық емес, тез кірлемейтін 
күрткелерді таңдаңыз. Бір түсті 
сыртқы киім сәнді көрінеді 
және оған ашық түсті элемент-
тер — бас киімдер, мойыно-
рағыштар немесе қолғаптарды 
таңдау оңай. 
4. Ыңғайлы әрі жылы
Сәбилер үшін екі сырмасы бар 
комбинезондарды таңдаған 
жөн, өйткені оларды қолдану 
ыңғайлырақ. Өсіп келе жатқан 
балаларға түймелігі бар бұй-
ымдарды ала беруге болады. 
Жең бүкпелерінде резеңке 
болғаны жақсы, шеті жиырыла-
тын күләпарасы және тік жаға-
сы болса, артық болмайды. 
5. Өлшемі
Күртке, пальто, плащ таңдар-
да, баладан қолын көте-
руін сұраңыз. Жең бүкпелері 
алақанның дәл астында болуы 
тиіс. Комбинезон таңдағанда, 
иықбауына көңіл аударыңыз, 
оны бірден дүкенде реттеп 
алыңыз. Бала қимылдағанда, 
комбинезонның белі шамалы 
ғана көтерілуі керек. 

БАЛАЛАРҒА СЫРТҚЫ 
КИІМ ТАҢДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

NAME IT

«ДЕТСКИЙ МИР»

ZARA KIDS

LC WAIKIKI KIDS

«ДЕТСКИЙ МИР»
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1. Возраст ребенка
Для детей до 1,5 лет отлично 
подходят комбинезоны. Если 
ребенок постарше, до 3-4 лет, 
лучше выбирать удобные курт-
ки со штанишками. Ребенку 
старше 4 лет уже можно наде-
вать необычные изделия: паль-
то, парки, плащи. 
2. Материал
Обращайте внимание на на-
полнитель одежды, а не на ее 
верх. Пух — натуральный и са-
мый теплый материал, но мо-
жет вызывать аллергию. Самые 
комфортные, легкие, совре-
менные наполнители, которые 
легко стираются — изософт и 
тинсулейт.
3. Внешний вид
Самым маленьким выбирайте 
куртки из немарких и неярких 
материалов. Однотонная верх-
няя одежда выглядит модно, 
к ней легко подобрать яркие 
элементы — шапки, шарфы 
или перчатки. 
4. Комфорт и тепло
Для самых маленьких лучше 
выбирать комбинезоны с дву-
мя молниями, поскольку ими 
удобнее пользоваться. Для 
подрастающих уже подойдут 
изделия с застежками. Хоро-
шо, если вещи имеют манжеты 
на резинках, не лишним будет 
капюшон с утяжкой и воротни-
ком стойкой. 
5. Размер
При выборе курток, пальто, 
плащей попросите ребенка 
поднять руки вверх. Манжет 
должен быть как раз у ладо-
ни. При выборе комбинезонов 
обращайте внимание на дли-
ну лямок, настройте их сразу 
в магазине. Важно, чтобы при 
движении ребенка, талия ком-
бинезона поднималась лишь 
чуть-чуть.

ПРАВИЛА ВЫБОРА ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ДЕТСКИЙ МИР»

ADIDAS KIDS

LC WAIKIKI KIDS

ZARA KIDS LC WAIKIKI KIDS

KOTON

MONSOON

MONSOON
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KIDS CITY — УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ПРОФЕССИЙ

K I D S  C I T Y  —  БА Л А Л А Р ҒА  А Р Н А Л ҒА Н  Б І Р Е Г Е Й 
М А М А Н Д Ы Қ ТА Р  Қ А Л А Ш Ы Ғ Ы 

Көңіл көтере отырып, демалыңыз! «Хан Шатыр» СО-
О-дағы Kids City қалашығы  — балалар үшін маман-
дықтардың қызықты әлемімен танысу мүмкіндігі. 
Сіздерді балақайлармен бірге уақытты тиімді әрі 
қызықты өткізуге шақырамыз.
Қандай мамандықтар ұсынылған?

Отдыхайте, развлекаясь! Городок Kids City в ТРЦ «Хан 
Шатыр» — это возможность для детей познако-
миться с увлекательным миром профессий. Пригла-
шаем вас вместе с детками продуктивно и увлека-
тельно провести время. 
Какие профессии представлены?

Мектеп
Школа

Наубайхана
Пекарня

Өрт сөндіру қызметі
Пожарная часть

Аурухана
Больница

Полиция бөлімі
Полиция 

Дүкен
Магазин
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Вот и завершилась ежегодная акция «Нұрлы На-
уқан», которая проходила в ТРЦ «Хан Шатыр» с 25 
апреля по 28 сентября. Ставшая уже традиционной, 
акция дарит нашим посетителям возможность от-
правиться в путешествие на отдых в солнечные 
страны.

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «НҰРЛЫ НАУҚАН»

« Н Ұ РЛ Ы  Н АУ Қ А Н » 
А К Ц И Я С Ы Н Ы Ң  Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы

Совершив покупки на 20 000 тенге за один день или 
предъявив памятку о вакцинации, гости ТРЦ могли 
выиграть отдых в лучших мировых отелях сети Rixos!
ТРЦ «Хан Шатыр» подарил 15 посетителям возмож-
ность отдохнуть в замечательных отелях Турции, Егип-
та, ОАЭ и Казахстана:
1. «Rixos President Astana» в г.Нур-Султан, Казахстан
2. «Rixos Water World Aktau» в г.Актау, Казахстан 
3. «Karavansaray Turkistan Kun Hotel» в г.Туркестан, Ка-
захстан 
4. «Karavansaray Turkistan Khaganate Hotel» в г.Тур-
кестан, Казахстан
5. «Rixos Premium Dubai» в г. Дубаи, ОАЭ 
6. «Rixos Premium Saadiyat Island» в г.Абу-Даби, ОАЭ
7. «Rixos The Palm Dubai» в г.Дубаи, ОАЭ  
8. «Rixos Premium Seagate» в г.Шарм-Эль-Шейх, Египет 
9. «Rixos Sharm El Sheikh» в г.Шарм-Эль-Шейх, Египет  
10. «Rixos Premium Magawish» в г. Хургада, Египет   
11. «The Land Of Legends» г.Анталья, Турция 
12. «Rixos Premium Tekirova» в г.Анталья, Турция 
13. «Rixos Premium Belek» в г.Анталья, Турция  
14. «Rixos Sungate» в г.Анталья, Турция   

Міне, «Хан Шатыр» СОО-да 25 сәуір мен 28 қыркүй-
ек аралығында өткен жыл сайынғы «Нұрлы Науқан» 
акциясы өз мәресіне жетті.  Дәстүрге айналып үл-
герген науқан келушілерімізге күнгей елдерге дема-
лысқа саяхаттау мүмкіндігін сыйлайды.  

Бір күнде 20 000 теңгеге сауда жасап немесе екпе жа-
салғаны туралы жадынаманы ұсыну арқылы СОО қо-
нақтары Rixos желісінің әлемдегі үздік қонақ үйлерін-
де демалуды ұтып алу мүмкіндігіне ие болды!
«Хан Шатыр» СОО 15 келушіге Түркия, Мысыр, БАӘ 
және Қазақстанның керемет қонақ үйлерінде демалу 
мүмкіндігін сыйға тартты:
1. Нұр-Сұлтан қ. «Rixos President Astana», Қазақстан
2. Ақтау қ. «Rixos Water World Aktau», Қазақстан 
3. Түркістан қ. «Karavansaray Turkistan Kun Hotel», Қа-
зақстан
4. Түркістан қ. «Karavansaray Turkistan Khaganate Ho-
tel», Қазақстан
5. Дубай қ. «Rixos Premium Dubai», БАӘ
6. Абу-Даби қ. «Rixos Premium Saadiyat Island», БАӘ
7. Дубай қ. «Rixos The Palm Dubai», БАӘ
8. Шарм-Әл-Шейх қ. «Rixos Premium Seagate», Мысыр
9. Шарм-Әл-Шейх қ. «Rixos Sharm El Sheikh», Мысыр
10. Хургада «Rixos Premium Magawish», Мысыр
11. Анталия қ. «The Land Of Legends», Түркия
12. Анталия қ. «Rixos Premium Tekirova», Түркия
13. Анталия қ. «Rixos Premium Belek», Түркия
14. Анталия қ. «Rixos Sungate», Түркия
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А 28 сентября состоялся финальный розыгрыш су-
перакции «Нұрлы Науқан»! Мы узнали имена счаст-
ливых обладателей сертификатов на проживание в 
отелях Rixos! Также среди зрителей прямого эфира 
в Instagram мы разыграли ценные призы от брендов 
NEW BALANCE, YVES ROCHER, REBECCA и LUCHI. 
Танирбердиев Бакытжан, купон №14087, выиграл про-
живание в отеле Karavansaray Turkistan.
Конырбаева Гульнур, купон №19325, выиграла прожи-
вание в отеле Rixos Premium Magawish Suites&Villas.
Кусаинова Бакытжан, купон №19931, выиграла прожи-
вание в отеле Rixos Sharm El Sheikh.
От души поздравляем всех победителей и желаем 
приятного отдыха!
Участвуйте в постоянных акциях в ТРЦ «Хан Ша-
тыр» и выигрывайте! За всеми новостями следите в 
Instagram-аккаунте @khanshatyr. 

Ал 28 қыркүйекте «Нұрлы Науқан» супер акциясының 
мәрелік ұтысы ойнатылды! Біз Rixos қонақ үйлерінде 
тұру сертификаттарына ие болған бақытты жандар-
дың есімдерімен таныстық! Сонымен бірге Instagram 
тікелей эфирінің тыңдаушылары арасында NEW 
BALANCE, YVES ROCHER, REBECCA және LUCHI брен-
ділері атынан бағалы жүлделерді ойнаттық. 
Тәңірбердиев Бақытжан, №14087 купон, Karavansaray 
Turkistan қонақ үйінде тұруды ұтып алды. 
Қоңырбаева Гүлнұр, №19325 купон, Rixos Premium 
Magawish Suites&Villas қонақ үйінде тұруды ұтып алды.
Құсаинова Бақытжан, №19931 купон, Rixos Sharm El 
Sheikh қонақ үйінде тұруды ұтып алды.
Барлық жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз 
және жақсы демалыс тілейміз!
«Хан Шатыр» СОО-ның тұрақты науқандарына қаты-
сып, ұтысқа ие болыңыз! Барлық жаңалықтарды 
@khanshatyr Instagram-аккаунтынан біле аласыздар.  

Karavansaray Turkistan қонақ үйінде тұру сертификатының иесі Бақытжан өз әсерімен 
бөлісті: 
«Каравансарайға» саяхат ұтып алғанымыз үшін өте бақыттымыз. Бұл біз үшін нағыз 
сый болды!  Біз «Хан Шатыр» СОО-на жиі келеміз. Демалыс күні жұбайым маған 
сыйлық жасағысы келіп, дүкен аралауға шықтық. JACK&JONES, CLIMBER, LC WAIKIKI 
дүкендеріне кірдік. Содан ойда жоқта науқан туралы естідік. Ұтатынымызға сенбеп 
едік. Жүргізушілер хабарласқанда, түсіне бастадық та, қатты қуандық. Енді жұбай-
ымызбен бірге демалуға барамыз. «Хан Шатыр» СОО-ның науқандарына қатысуды 
баршаға шын жүректен тілейміз!»

Бакытжан, обладатель сертификата в отель Karavansaray Turkistan, поделился с нами 
впечатлениями:
«Мы очень счастливы, что выиграли путешествие в «Каравансарай». Это для нас 
настоящий подарок!  Мы довольно часто бываем в ТРЦ «Хан Шатыр». В выходной 
день супруга решила сделать мне подарок, и мы решили отправиться по магазинам. 
Зашли в магазины JACK&JONES, CLIMBER, LC WAIKIKI. Затем с супругой совершенно 
случайно узнали об акции. Не верили, что выиграем. Когда позвонили ведущие, на-
чали догадываться и очень радоваться. Теперь вместе поедем отдыхать с женой. От 
души желаем всем участвовать в акциях от ТРЦ «Хан Шатыр!»
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«Хан Шатыр» СОО-да біз бірінші рет емеспіз. Қаладағы 
сүйікті, әдемі, жарқын сауда орталықтарының бірі. 
Елордаға отбасымызбен келгенде біз әрқашан осында 
серуендеуге келеміз. Бұл жер жағымды және әсерлі. 
Барлық ойын-сауық пен әлемдік брендтер бір жерде 
шоғырланған.

Жанара

В ТРЦ «Хан Шатыр» мы не первый раз. Один из люби-
мых, красивых, светлых ТРЦ в городе. Когда приезжа-
ем в столицу с семьей, всегда сюда идем гулять. Здесь 
приятно и атмосферно. В одном месте собраны все 
развлечения и мировые бренды.

Мен алғаш рет «Хан Шатыр» СОО-на келдім. Маған 
мұнда қатты ұнады! «Хан Шатыр» өте әдемі әрі жайлы. 
Біз отбасымызбен барлық дүкендерге бардық, серуен-
дедік. Көптеген дүкендер бар болғаны, барлық киімдер 
жоғары сапалы және бағасы қолжетімді екендігі өте қу-
антады. Міндетті түрде тағы да келеміз!

Алмагуль

Біз отбасымызбен Павлодардан Елордаға қонақ болуға 
және қыдыруға келдік. Менің мұнда бірінші рет келуім 
және «Хан Шатыр» СОО маған өте ұнады. Көптеген дү-
кендер, көптеген ойын-сауық бір күмбездің астында. 
Зат сатып алу үшін мен ZARA, OYSHO, CALZEDONIA-ны 
таңдаймын, сондықтан бірден осы дүкендерге кірдім. 
Мен өзіме қолайлы ассортиментті таптым, сонымен қа-
тар ойын-сауық үшін көптеген орындар бар екен.

Гульдана

Мы с семьей приехали из Павлодара, чтобы погостить 
и погулять в столице. Я здесь впервые, и ТРЦ «Хан Ша-
тыр» мне очень понравился. Много магазинов, много 
развлечений под одним куполом. Для шопинга предпо-
читаю ZARA, OYSHO, CALZEDONIA, поэтому сразу зашла 
в эти магазины. Нашла для себя подходящий ассорти-
мент, а еще здесь много мест для развлечений. 

Я впервые в ТРЦ «Хан Шатыр». Мне очень здесь по-
нравилось! «Хан Шатыр» очень красивый и уютный. 
Зашли с семьей почти во все магазины, прогулялись. 
Очень радует, что много магазинов, и вся одежда вы-
сокого качества, а цены приятные. Обязательно прие-
дем еще раз!

Біз «Хан Шатыр» СОО-на алғаш рет келіп отырмыз. Бұл 
өте шабыттандыратын орын. Қала орталығында  және 
көрікті жерлер көрінісін тамашалауға болады. Жақын 
жерде әдемі саябақ бар. Бүгін біз жай серуендеуге, киім 
көруге келдік. Қалаған нәрсенің бәрін таба алатын дү-
кендер өте көп екендігі ұнады.

Алтынай, Айым

Мы впервые в ТРЦ «Хан Шатыр». Это очень вдохновля-
ющее место. В центре города и с видом на достопри-
мечательности. Здесь рядом красивый парк.  Сегодня 
мы пришли просто погулять, посмотреть одежду. По-
нравилось, что очень много здесь магазинов, где най-
дешь все, что хочешь. 
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Сіздердің үздік суреттеріңіз 
Life Time журналының бет-
терінде!  Бізді  Instagram-да  
#khanshatyr хештегімен немесе 
Khan Shatyr Entertainment Center 
геолокациясымен белгілеңіздер.

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

#
KH

A
N

S
H

AT
Y

R 
@un_more_step

@duisenbek_diana

@slav.yoga

@yvzi.png

@daryn_tay

@zhanym2007

#
KH

A
N

S
H

AT
Y

R @veronika0897
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REBECCA бренді Қазақстанда 
алғашқы рет ресми түрде «Хан 
Шатыр» СОО-да пайда болды. Бұл 
итальяндық өнім әшекейлерін 
сұлулықты, бірегейлік пен сапаны 
бағалайтындар ұнатады.  REBECCA 
әшекейлерімен бүгінгі күнгі трен-
ділерге сәйкеспін бе деп уайымда-
удың қажеті жоқ, өйткені бренд 
топтамаларын тез жаңартып оты-
рады. Орналасуы: 1-қабат, сыртқы 
шеңбер. 

Бренд REBECCA впервые официаль-
но появился в Казахстане в ТРЦ «Хан 
Шатыр». Это украшения итальянско-
го производства, которые понравят-
ся тем, кто ценит красоту, уникаль-
ность и качество.  С украшениями 
REBECCA можно не беспокоиться о 
соответствии изделий трендам се-
годняшнего дня, ведь бренд быстро 
обновляет коллекции. Расположе-
ние: 1 этаж, внешний круг. 

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ Â «ÕÀÍ ØÀÒÛÐ»
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«Бумажный дом» танымал хикаясы 
туралы естімеген бар ма? Испандық 
PULL&BEAR бренді танымал хикая-
ның сюжеті мен қаһармандарынан 
шабыт алған топтаманы ұсынды. 
Топтамаға түрлі түсті футболкалар, 
свитшоттар, худилер кірген. Олар-
дың барлығы испандық хиқаяға 
сілтейтін ашық түсті жазулар және 
суреттермен әшекейленген. Орна-
ласуы: 1-қабат, сыртқы шеңбер.  

Кто не слышал о культовом сериале 
«Бумажный дом»? Испанский бренд 
PULL&BEAR представил коллекцию, 
вдохновленную сюжетом и героями 
популярного сериала. В коллекцию 
вошли разноцветные футболки, 
свитшоты и худи. Все они украшены 
яркими принтами с надписями или 
изображениями, отсылающими к 
испанскому сериалу. Расположение: 
1 этаж, внешний круг. 

NEW BALANCE дүкенінде өте жақын 
арада 57|40 кроссовкасы пайда бо-
лады. Бренд заманауи бағыттағы 
жаңа классикаға айналатын нұсқа 
жасап шығарды. 80-90 жылдар 
стиліндегі батыл дизайнды NEW 
BALANCE 57/40 кроссовкасы ыңғай-
лылық дегенде ымыраға келгісі кел-
мейтіндерге арналған. Орналасуы: 
2-қабат, ішкі шеңбер. 

Совсем скоро в магазине NEW 
BALANCE новая модель кроссовок 
57|40. Бренд создал силуэт, который 
станет новой классикой в совре-
менном прочтении. Кроссовки NEW 
BALANCE 57/40 со смелым дизайном 
в стиле 80-х и 90-х созданы для иска-
телей стиля, которые не хотят идти на 
компромисс в отношении комфорта. 
Расположение: 2 этаж, внутренний 
круг. 

ZARA, PULL&BEAR, MASSIMO DUTTI, 
OYSHO, BERSHKA, ZARA HOME, 
STRADIVARIUS дүкендерінде қажет-
сіз киім жинау бағдарламасы жүзе-
ге асырылады. Коммерциялық емес 
ұйымдармен бірлесе отырып, дүкен-
дер киімді қайта өңдеп, әлі де іске 
жарайтындай халге келтіреді. Сіз 
түрлі бренділердің кез келген күйде-
гі киім, аяқ киім немесе аксессуарла-
рын тапсырсаңыз болады. Бұл заттар 
қайта өңдеуге жіберіледі. Орнала-
суы: 1-қабат, сыртқы шеңбер.  

В магазинах ZARA, PULL&BEAR, 
MASSIMO DUTTI, OYSHO, BERSHKA, 
ZARA HOME, STRADIVARIUS дей-
ствует программа сбора ненужной 
одежды. В сотрудничестве с неком-
мерческими организациями мага-
зины восстанавливают одежду и 
дарят ей вторую жизнь. Вы можете 
сдать также обувь или аксессуары 
других брендов и в любом состоя-
нии, после чего они отправятся на 
переработку. Расположение: 1 этаж, 
внешний круг. 
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АШЫЛУЫ | ОТКРЫТИЕ

На 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» открылся 
магазин мужской одежды M.MANZONI. 
Это новый стремительно развиваю-
щийся бренд, основанный в Германии. 
В M.MANZONI представлена одежда в 
стиле casual для работы или отдыха, 
классическая деловая одежда, обувь 
и аксессуары. M.MANZONI — бренд 
мужской качественной одежды, при-
званный подчеркнуть ваш статус. Ло-
кация: 2 этаж, внутренний круг. 

«Хан Шатыр» СОО-ның 2-қабатын-
да M.MANZONI ерлер киімінің дүкені 
ашылды. Бұл негізі Германияда қа-
ланған, қарқынды дамып келе жатқан 
жаңа бренд.  M. MANZONI-де жұмысқа 
немесе демалысқа арналған casual 
стиліндегі киім, классикалық іскер 
киім, аяқ киім және аксессуарлар ұсы-
нылған. M.MANZONI — сіздің мәрте-
беңізді атап көрсетуге бейімделген 
ерлердің сапалы киімі бренді. Орна-
ласқан жері: 2-қабат, ішкі шеңбер. 

На 0 этаже открылся российский ма-
газин «Аскона» — крупнейший про-
изводитель ортопедических кроватей, 
матрасев и товаров для сна. В основе 
новых коллекций лежат современные 
научные разработки. Все материалы, 
используемые в матрасах и аксессу-
арах для сна, абсолютно безопасны и 
соответствуют нормам противопожар-
ной безопасности. Бренд «Аскона» 
призван сделать ваш сон здоровым и 
комфортным. Локация: 0 этаж. 

0-қабатта ортопедиялық кереуеттер, 
матрастар және  ұйқыға арналған 
заттардың ірі өндірушісі — ресейлік 
«Аскона» дүкені ашылды. Жаңа топ-
тамалар негізінде заманауи ғылыми 
әзірлемелер жатыр. Матрастар мен ұй-
қыға арналған заттарда қолданылатын 
барлық материалдар мүлде қауіпсіз 
және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәй-
кес.«Аскона» бренді сіздің ұйқыңызды 
тыныш және жайлы етуге бейімделген. 
Орналасқан жері: 0- қабат.

CMYK 
используется для печати pos
и наружной рекламы

CMYK 75 0 30 0



Күзде уақытты пайдалы әрі шабытпен өткізу үшін ше-
телге шығу міндетті  емес. Қазақстанда күзгі демалы-
сты керемет өткізуге болатын әдемі жерлер көп.

«КАРАВАНСАРАЙ» КЕШЕНІ — 
ЕЖЕЛГІ ЗАМАНҒА ҒАЖАП САЯХАТ 
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ТУРИЗМ

Чтобы полезно и вдохновляюще провести время осе-
нью, необязательно выезжать за границу. В Казахста-
не много красивых мест, которые отлично подойдут 
для осеннего отпуска. 

КОМПЛЕКС «КАРАВАНСАРАЙ» — 
ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Ежелгі Ұлы жібек жолы торабында, киелі қала Түркістан-
да «Каравансарай» атты алғашқы бірегей туристік ке-
шен — алып ойын-сауық орталығы ашылды. Қаланың 
ерекше сәулеті мен тарихи жерлері сізді көне заманға 
бірегей саяхатқа аттандырады. Бұл жерде сіз тарихпен 
жанасып, аттракциондар тепкеннен шаттыққа кене-
лесіз, халықаралық ас мәзірінің дәмдерін татып, жаңа 
керемет бөлмелерде демаласыз және ежелгі қаланың 
көшелерімен серуендейсіз. 
«Каравансарай» кешеніне үлкен сауда орталығы мен 
шығыс базарлары бейнесіндегі сауда алаңдары, мей-
рамханалар мен барлар, жоғары деңгейдегі іс-шаралар 
мен ойын-сауық шаралары кіреді. Кешеннің аумағын-
да екі концептуалды  Karavansaray Turkistan Hotel отелі 
орналасқан:  отбасымен демалуға арналған 37 керемет 
бөлмесі бар отель және 76 аса ыңғайлы бөлмесі бар от-
ель.

На пересечении древних дорог Великого шелкового 
пути, в древнем городе Туркестан открылся первый 
уникальный туристический комплекс «Каравансарай» 
— огромный развлекательный центр. Аутентичная ар-
хитектура и исторические места отправят вас в уни-
кальное путешествие во времени. Здесь вы прикосне-
тесь к истории, ощутите яркие эмоции от катания на 
аттракционах, отведаете блюда международной кухни, 
отдохнете в новых роскошных номерах и прогуляетесь 
по улочкам древнего города. 
«Каравансарай» включает в себя большой торговый 
центр и торговые площади в стиле восточных базаров, 
рестораны и бары, мероприятия и развлечения выс-
шего уровня. На территории комплекса находятся два 
концептуальных отеля Karavansaray Turkistan Hotel: от-
ель с 37 элегантными номерами для отдыха всей семей 
и отель с 76 комфортабельными номерами. 

МАВЗОЛЕЙ 
ХОДЖА АХМЕДА ЯСАВИ

ДРЕВНИЙ ГОРОД ОТРАР

ПЕЩЕРА АКМЕШИТ

КОМПЛЕКС «КАРАВАНСАРАЙ»
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Мұнда әлемге әйгілі брендтер, көптеген кәдесый дүкен-
дері мен «Бедестан» шығыс базары ашылды. Табиғи 
материалдардан жасалған ғимараттары мен әшекей-
лері бар ескі базар сізді уақыт саяхатына аттандырса, 
жаңа базар сізді оюлары, әсем мозаикасы және көз қы-
зықтырар маталарымен  қарсы алады.
«Каравансарай» қызықты шоулар мен іс-шараларда 
естен кетпес әсер сыйлайды. Қазақ халқының аңы-
здарына негізделген, ең есте қаларлық шоулардың 
бірі «Қыз Қууды» көріңіз — ол сізді Қайыңды көлін-
дегі қызықты қыз қуу оқиғасына куә етеді. Кешеннің 
су каналында қайықпен жүзіп отырып, еліктіретін 
шоу «Қыз-Жібек пен Төлегенді» тамашалаңыз. Би, жа-
рық пен әуеннің үйлесуі, қайықтардың техникалық 
ойластырылған «хореографиясы» мен таңғажайып 
«Субұрқақтар шоуы» көрермендерді символизмге 
толы әлемге орайды.

Здесь открыты всемирно известные бренды, множе-
ство сувенирных магазинов и восточный базар «Бе-
дестан». Старый базар со зданиями и украшениями из 
натуральных материалов отправит вас в путешествие 
во времени, а новый базар встретит вас орнаментами, 
красочной мозаикой и роскошно расшитыми тканями. 
«Каравансарай» подарит незабываемые ощущения 
в увлекательных шоу и мероприятиях. Посетите «Кыз 
Куу» — одно из самых запоминающихся конных шоу, 
основанное на казахских мифах и легендах, которое 
перенесет вас в историю неуловимой погони на озе-
ре Каинды. Покатайтесь на лодках по водным каналам 
комплекса, наблюдая завораживающее шоу «Кыз-Жи-
бек и Толеген». Сочетание танца, света и музыки, техни-
чески продуманная «хореография» лодок и впечатля-
ющее «Шоу фонтанов» окунут зрителей в мир, полный 
символизма. 

Қазақстан мәдениеті туралы жаңа технология-
лардың қолданылуымен құрастырылған әсерлі 
құрылыс — алғашқы бірегей ұшатын театр «Алтын 
Самұрыққа» барып біле аласыз. Ал отбасылық ой-
ын-сауық орталығында аттракциондарға мініп, Ұлы 
Жібек жолының ежелгі қалаларының ертегі әлеміне 
еніңіз.  
«Каравансарай» керемет демалысты байырғы қазақ 
мәдениетін зерттеумен үйлестіруге мүмкіндік бе-
реді. 

О культуре Казахстана вы узнаете, посетив первый 
уникальный летающий театр «Алтын Самрук» — впе-
чатляющее сооружение, сконструированное по но-
вейшим технологиям. А в семейном развлекательном 
центре прокатитесь на аттракционах и погрузитесь в 
сказочный мир древних городов Великого шелкового 
пути. 
«Каравансарай» позволит совместить восхитительный 
отдых с изучением исконной казахской культуры. 

ИСТОЧНИК ФОТО: КОМПЛЕКС «КАРАВАНСАРАЙ»
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 «Каравансарай» Қазақстанның тарихы мен мәде-
ниеті шоғырланған жерде орналасқан: мұсылман-
дар тауап ететін ең маңызды орталықтардың бірі 
—Түркістан қаласында. Түркістандағы басты көрік-
ті жер  — 15 ғасырдың аяғында салынған Қожа Ах-
мет Яссауидің ғажап кесенесі. Оны әрбір саяхатшы 
көруге тиіс. Түркістандағы тағы бір маңызды кесе-
не — Яссауидің бірінші ұстазы, киелі Арыстан-баб-
тың жерленген орны. Маңайында көптеген табиғи 
және тарихи көрікті жерлер бар. Тарих сүйетін-
дер Түркістаннан 60 шақырым жерде орналасқан 
Отырар оазисіне барған жөн, оның аумағында 
9-12 ғасырларда Ұлы Жібек жолының ең маңызды 
қалаларының бірі – Отырар орналасқан. Үкаша 
ата мазарындағы киелі құдыққа немесе Ақмешіт 
үңгіріне міндетті түрде барыңыз. Аңыз бойынша,  
оған кірген адам өз бақытын табады екен. Түр-
кістанға саяхат — бұл сізді бейжай қалдырмайтын 
тарихқа үңілу.

«Каравансарай» находится в самом сердце истории и 
культуры Казахстана: в городе Туркестан — одном из 
важнейших центров мусульманского паломничества. 
Главная достопримечательность Туркестана — вели-
колепный комплекс мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, 
построенный в конце 15 века. Его непременно стоит 
увидеть каждому путешественнику. Еще один важный 
мавзолей в Туркестане — место упокоения святого 
Арыстан-баба, первого учителя Ясави. В окрестностях 
немало природных и исторических достопримечатель-
ностей. Любителям истории стоит посетить Отрарский 
оазис в 60 км от Туркестана, на территории которого 
в 9-12 веках располагался один из значимых городов 
Великого шелкового пути — Отрар. Обязательно по-
сетите мистический колодец комплекса Укаша-ата или 
пещеру Акмешит. По легенде, кто ее посетит, найдет 
свое счастье. Путешествие в Туркестан — уникальное 
погружение в историю, которое не оставит вас равно-
душным.

ИСТОЧНИК ФОТО: КОМПЛЕКС «КАРАВАНСАРАЙ»



ҚАЗАН/ОКТЯБРЬ

Джеймс Бонд Ямайкада тыныш өмірінен 
рахат алып жүреді. Бірақ аралда оның  
ЦРУ-дағы ескі досы Феликс Лейтер көмек 
сұраған кезде бәрі өзгереді. Ұрланған ға-
лымды құтқару миссиясы қауіпті болып 
шықты, ал қазір Бонд жұмбақ зұлымның 
тұзағында…

Джеймс Бонд наконец наслаждается спо-
койной жизнью на Ямайке. Но все меняет-
ся, когда на острове появляется его старый 
друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о 
помощи. Миссия по спасению похищенно-
го ученого оказывается опаснее, и теперь 
Бонд в ловушке у таинственного злодея…

Егер үйде тозақтың нағыз нәтижесі, атап 
айтқанда екі жасөспірім тұрса не істеу ке-
рек? Шұғыл түрде ең қорқынышты дема-
лысты жоспарлаңыз! Аддамс отбасы жаңа 
оқиғалар мен біртүрлі достарына саяхатқа 
аттанды, олардан шашың тік тұрады

Что делать, если в доме поселилось насто-
ящее исчадие ада, а именно два подрост-
ка? Срочно планировать самый жуткий 
отпуск! Семейка Аддамс отправляется на-
встречу новым приключениям и чудакова-
тым друзьям, от которых волосы встанут 
дыбом…
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