




4

LIFE TIME журналы «Хан Шатыр» СОО меншігі болып табылады. Журнал «Хан Шатыр» СОСО, Rixos 
President Astana, Rixos Khan Shatyr Residences таратылады. Редакция жарнамалық материалдардың 
мазмұнына жауап бермейді. Редакцияның пікірі автордың пікірімен сәйкес бола бермейді.
Таралымы: 2000 дана. Алматы қ., «Print House GERONA» баспаханасында басып шығарылды.
E-mail: marketing@khanshatyr.com 
Тел: +7 (7172) 57-26-26 
Журнал LIFE TIME является собственностью ТРЦ «Хан Шатыр». Журнал распространяется в ТРЦ «Хан 
Шатыр», Rixos President Astana, Rixos Khan Shatyr Residences. Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Тираж: 2000 экземпляров. Отпечатано в типографии «Print House GERONA», г. Алматы. 
E-mail: marketing@khanshatyr.com 
Тел: +7 (7172) 57-26-26 

На обложке: Алиев Данияр, Кушурова Айнель 
(модельное агентство Роберта Алдиярова)
Макияж и укладки: Нурмуханова Оркен 
(студия красоты Роберта Алдиярова) 
Фотограф: Давлетова Гульнара @missis_davletova 
Художник-ретушёр: Азанов Темур @aznv.photo
Фотостудия «Край света» @krai.sveta.studios
На моделях представлен бренд MARC O´POLO

5

РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Құрметті оқырмандар!
«Хан Шатыр» сауда ойын-сауық орталығындағы Life 
Time журналының қараша айындағы нөмірін ұсынамыз. 
Біздіңше, қараша айы — бір күйден екінші күйге өту-
мен байланысты ай. Табиғат ұйқының баяу құлдырауын 
бастан кешуде, уақыт та енді бірте-бірте баяулайды, 
адамдар қысқа дайындықты бастайды. Ең маңызды 
жетістіктер, ең ақылға қонымсыз идеялар,  ең керемет 
әсерлерді біз уақыт пен жыл мезгілдерінің тоғысқан 
жерінде бастан өткерудеміз. Біз осы сиқырлы күйден 
шабыттандық және сіздер үшін жаңа шығарылым дай-
ындадық.
Қараша туралы сөз болғанда жылы көрпеге оранып, бір 
шыныаяқ кофе ішкіміз келеді. Сондықтан сіздер үшін 
жылдам оқуға арналған танымал кітаптар жинағын 
дайындауды жөн көрдік. Суық мезгіл қарсаңында біз сізді 
теріңізге күтім жасау құралдарымен, иммунитетті 
арттыратын дәрумендермен таныстырғымыз келеді, 
сонымен қатар біз жаңа спорттық брендтер мен бала-
ларға арналған аксессуарларды сатып алдық.
Өзіңізді жағымды ұсақ-түйек заттармен қоршау өте 
маңызды, сондықтан біз қонақтарды қабылдауға тың 
идеялар мен жұмыс үстеліңізді жағымды безендірудің 
бірнеше нұсқасын ұсындық. Сонымен қатар, сіз үшін 
пайдалы fashion-сөздік, әлемдегі ең прогрессивті қа-
лалардың біріне шолу, сіздердің пікірлеріңіз және тағы 
басқа құнды деректерді ұсынамыз. 

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:

Анна Русакова, Юлия Дериглер, 
Айгерим Карсон, Дастан Бактияров,  

Асылбек  Жанкылыш  
Дизайн: Дарья Онучка

Дорогие читатели!
Перед вами ноябрьский номер журнала Life 
Time в ТРЦ «Хан Шатыр». Нам кажется, 
что ноябрь — это месяц, который ассоци-
ируется у всех с переходом одного состоя-
ния в другое. Природа переживает медлен-
ное погружение в сон, время постепенно 
замедляется, люди готовятся к зиме. Са-
мые главные достижения, самые безумные 
идеи, самые восторженные впечатления 
мы переживаем на стыке времен и сезонов. 
Мы вдохновились этим магическим пере-
ходным состоянием и подготовили для вас 
новый выпуск.
Говоря о ноябре, хочется укутаться в плед, 
выпить чашку горячего кофе, поэтому мы 
решили подготовить для вас подборку 
популярных книг для быстрого чтения. В 
преддверии холодного сезона хотим по-
знакомить вас со средствами для ухода 
за своей кожей, витаминами для поднятия 
иммунитета, а еще подобрали новинки 
спортивных брендов и детские аксессуары.
Окружать себя приятными мелочами 
очень важно, именно поэтому мы приду-
мали для вас идеи подготовки к встрече 
гостей и варианты приятного украшения 
рабочего стола. А еще для вас полезный 
fashion-словарь, обзор по одному из самых 
прогрессивных городов мира, ваши отзывы 
и многое другое!
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Что такое ноябрь? Утренняя свежесть, следы на 
запорошенной снежной тропинке, теплый кофе и 
шарфы. Не забывайте, что тихо подступает зима. 
Одевайтесь потеплее, правильно питайтесь и 
больше встречайтесь с близкими. В нашей подбор-
ке мы делимся с вами новинками и бестселлера-
ми месяца. Мы постарались собрать все полезное: 
и теплые варианты обуви, и стильные коллекции, 
и новинки в сфере красоты. Приглашаем вас оку-
нуться в мир моды и шопинга в ТРЦ «Хан Шатыр»!

КОНÖЕПТЫ ОСЕНИ: 
ТЕПЛО И СТИЛÜНО

КҮЗГІ КОНÖЕПТІЛІК: 
ÆЫЛЫ ªРІ СТИЛÜДІ
КҮЗГІ КОНÖЕПТІЛІК: 
ÆЫЛЫ ªРІ СТИЛÜДІ

и новинки в сфере красоты. Приглашаем вас оку-
нуться в мир моды и шопинга в ТРЦ «Хан Шатыр»!

Қараша дегеніміз не? Таңертеңгі сергектік, қар жо-
лындағы іздер, жылы кофе мен шарфтар. Көп ұза-
май қыс түсетінін ұмытпаңыз. Жылы киініп, дұрыс та-
мақтаныңыз, жақындарыңызбен көбірек араласыңыз. 
Өз таңдауымыз бойынша біз сіздермен айдың жаңа 
өнімдері және бестселлерлерімен бөлісеміз. Біз пай-
далы нәрсенің бәрін жинауға тырыстық: аяқ киімнің 
жылы нұсқалары, сәнді коллекциялар және сұлулық 
саласындағы жаңа заттар. Сізді сән әлеміне және 
«Хан Шатыр» сауда ойын-сауық орталығына баруға 
шақырамыз!

ЛИНИЯ АРОМАТОВ  ROSE CALISSON, 
L’OCCITANE

СТАЙЛЕР DYSON HS01 AIRWRAP COMPLETE, SULPAK

ПУЛОВЕР, NEW YORKER

СВИТЕР ИЗ КАШЕМИРА, ZARA 

ШАРФ, MARC O´POLO
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SENSIDIANE NOREVA, 
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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ
БИЛЛИ АЙЛИШ&BERSHKA

КРОССОВКИ PARTNER PISTE 
01201 SMA, LACOSTE

РЮКЗАК, TOMMY HILFIGER
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У каждого из нас есть люби-
мый предмет одежды для хо-
лодного времени года. Но тот 
факт, что вы его надеваете, 
еще не значит, что вы знаете 
о нем. Ваш плащ — это просто 
плащ, тренч или макинтош? 
Мы решили познакомить вас с 
модными терминами верхней 
одежды. 

Біздің әрқайсымызда суық мез-
гілге арналған сүйікті киім бар. 
Бірақ оны күнделікті кие тұра, 
ол туралы ақпаратты толық 
білмеуіңіз мүмкін. Сіздің пла-
щыңыз тек плащ, тренч немесе 
макинтош? Біз сіздерді сыртқы 
киімнің сәнді шарттарымен 
таныстыруды жөн көрдік.

БІЗ ЖАҢАСЫН АШАМЫЗ:
СЫРТҚЫ КИІМНІҢ АТАУЫ

ОТКРЫВАЕМ НОВОЕ: 
НАЗВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Экошуба 
Современный тренд сезона — шуба 
из искусственного меха. Его основа 
— трикотажное полотно, которое 
изготавливается из натуральных 
или синтетических материалов. На 
эту основу крепятся ворсинки, кото-
рые и заменяют мех. 

Экошуба
Маусымның за-
манауи тренді — 
жасанды жүннен 
тон. 

Оның негізі —
табиғи немесе 
с и н т е т и к а л ы қ 
м а т е р и а л д а р -
дан жасалған 
тоқылған мата. 
Жүнді алмасты-
ратын бұл негізге 
бүр бекітіледі.

Кейп — жеңі бос, кең 
кесілген шапан. Әдетте 
шалбар немесе джин-
сымен киюге ыңғайлы.

Кейп — пальто-накидка 
широкого кроя со свобод-
ными рукавами. Носится 
обычно вместе с брюками 
или джинсами. 

Макинтош
Водонепроницаемый однобортный плащ 
прямого кроя. Выполнен из хлопка и дли-
ной обычно выше колен. Имеет отложной 
воротник и один ряд пуговиц. 

Макинтош
Тік кесілген, су өткізбейтін, бір өңірлі ке-
удешесі бар плащ. Мақтадан жасалған 
және тізеден жоғары. Бұрылмалы жағасы 
және бір қатар түймелері бар.

Парка
Ұзын жылы куртка, әдетте 
сұр-жасыл, батпақ түсті бо-
лып келеді. Оның белінде жібі 
және ішкі қалталары бар. 

Парка
Длинная теплая куртка, обыч-
но серо-зеленого, болотного 
цвета. Имеет на талии затя-
гивающийся шнур и большое 
количество накладных или 
внутренних карманов.

Честерфилд
Етегі жартылай 
ж а б д ы қ т а л ғ а н 
ұзын пальто. Жа-
сырын түймелі, 
мойыны V тәрізді 
қатпарлы жағалы, 
бір және екі етекті 
болып келеді.

Честерфилд
Длинное пальто 
в пол полупри-
легающего кроя. 
Бывает как одно-
бортным, так и 
двубортным, с по-
тайной застежкой 
и аккуратным от-
ложным воротни-
ком, образующим 
элегантный V-об-
разный вырез. 

Дубленка
Бұл —тон, қой терісі немесе 
иленген қой терісінен тігіл-
ген пальто.
Дубленка
Это шуба, полушубок или 
куртка из дубленой кожи 
овец мехом вовнутрь. 

Тренч
Су өткізбейтін материалдан жасалған, белдік, түймелер, 
манжеттер, жағасы бар бір немесе екі етекті плащ. Оның 
макинтоштан сәндік бөлшектерімен ерекшеленеді.

Тренч 
Од н о б о р т -
ный или 
двубортный 
плащ из во-
д о н е п р о -
ниц аемого 
материала с 
ремешком, 
пуговицами, 
манжетами, 
воротником. 
От макинто-
ша отличает-
ся наличием 
множес тв а 
декоратив-
ных деталей.

Down jacket, пуховик — 
теплая стеганая куртка, 
наполненная пухом или 
мехом. 

Down jacket, пуховик — 
мамық жүнмен толты-
рылған жылы күрте. 

Анорак
Су өткізбейтін, мойыны биік, жаңбыр 
мен желден қорғайтын капюшоны бар 
жеңіл күрте. Бас арқылы киіледі. 

Анорак 
Непромокаемая легкая куртка с высо-
ким горлом и капюшоном, защищаю-
щая от дождя и ветра. Надевается толь-
ко через голову. 

Бушлат
Двубортное полупальто из шерсти на теплой подкладке с отложным 
воротником. В прошлом был форменной одеждой моряков и солдат. 

Бушлат
Екі қабатты, жүнді жылы 
пальто, жылы астары бар, 
бұрылатын жағы бар. Бұрын 
бұл матростар мен сарбаз-
дардың формасы болатын.

LICHI

MANGO

ARMANI EXCHANGE

ZARA

STRADIVARIUS

LACOSTE

LICHI

BRUX

NEW 
YORKER

MASSIMO DUTTI
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Стилисттер капсуланы бір стильмен немесе үй-
лесімділікпен біріктірілген 15-20 заттан тұратын шағын 
гардероб деп атайды. Капсула өте ыңғайлы және ұтым-
ды. Оны құру кезінде үш ережені басшылыққа алыңыз: 
әрбір нәрсе үш басқа затпен ұштасуы тиіс. MANGO 
брендімен бірге біз сіздерге күзгі капсуланы ұсындық. 
Барлық заттар 1-қабаттағы дүкенде бар.

КАПСУЛА ГАРДЕРОБЫН ЖАСАЙМЫЗ

АЗ ЗАТТАР — КӨП ҮЙЛЕСІМ 
MIX&MATCH

МÈНÈМУМ ВЕÙЕÉ — МАКСÈМУМ СОЧЕТАНÈÉ

Стилисты называют капсулой мини-гардероб из 15-20 
вещей, объединённых одним стилем или поводом. 
Капсула — это очень удобно и рационально. При ее 
создании руководствуйтесь правилом трёх: каждая 
вещь должна сочетаться с тремя другими. Совместно 
с брендом MANGO мы представили для вас осеннюю 
капсулу. Все вещи доступны в магазине на 1 этаже.

МÈНÈМУМ ВЕÙЕÉ — МАКСÈМУМ СОЧЕТАНÈÉ

Стилисты называют капсулой мини-гардероб из 15-20 
вещей, объединённых одним стилем или поводом. 
Капсула — это очень удобно и рационально. При ее 
создании руководствуйтесь правилом трёх: каждая 

Стилисттер капсуланы бір стильмен немесе үй- Стилисты называют капсулой мини-гардероб из 15-20 Стилисттер капсуланы бір стильмен немесе үй-
лесімділікпен біріктірілген 15-20 заттан тұратын шағын 

АЗ ЗАТТАР — КӨП ҮЙЛЕСІМ 
MIX&MATCH

МÈНÈМУМ ВЕÙЕÉ — МАКСÈМУМ СОЧЕТАНÈÉМÈНÈМУМ ВЕÙЕÉ — МАКСÈМУМ СОЧЕТАНÈÉ
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Сіз білесіз бе, бұрын қол сағаты 
тек әйелге арналған аксессуар 
болатын. Алғашқы қол сағаттары 
1571 жылы Англияда пайда болды 
деп есептеледі. Тюдор патшайы-
мы Елизавета I-нің досы әрі сүй-
іктісі Роберт Дадли оған сыйлық 
сыйлады: сағаты бар алғашқы 
білезік. Осы сәттен бастап қол 
сағаттарының тарихы басталды. 
Басқа нұсқа бойынша, әлемде-
гі алғашқы қол сағаттарын 1810 
жылы француз шебері Авра-
ам-Луи Брегет Наполеон Бона-
парттың қарындасы Каролин Му-
рат үшін жасаған. Сол уақытта қол 
сағаттары нақты уақытты көрсет-
педі және тек сағаттарды санады.
Бірнеше жүз жыл бойы сағаттар 
эстетикалық, әйелдер аксессуа-
ры болып саналды. Бірде-бір өзін 
сыйлайтын джентльмен қолы-
на сағат тақпайтын. Ол заманда 
нағыз ер адам шынжырлы қалта 
сағатын ғана қолданатын. 
1899-1902 жылдардағы Англи-
я-Бирма соғысы кезінде бәрі 
өзгерді. Ол кезде қол сағатта-
ры өз қолдарымен жасалатын: 
әскери адамдар ыңғайлы болу 
үшін оларды былғары белдікпен 
бекітіп жүрді. 

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

ҚОЛ САҒАТТАР: 
ЕЛИЗАВЕТА I-ДЕН ÔИТНЕС БІЛЕЗІКТЕРГЕ ДЕЙІН

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ:
 ОТ ЕЛÈЗАВЕТЫ I ДО ÔÈТНЕС-БРАСЛЕТОВ

Знаете ли вы, что наручные часы 
раньше были исключительно жен-
ским аксессуаром? Считается, что 
первые наручные часы появились 
еще в 1571 году в Англии. Роберт 
Дадли, друг и фаворит королевы 
Елизаветы I Тюдор, преподнес ей 
подарок: первый браслет с часами. 
С этого момента и началась история 
наручных часов. По другой версии, 
первые в мире наручные часы были 
созданы в 1810 году французским 
мастером Авраамом-Луи Бреге для 
Каролины Мюрат, сестры Наполео-
на Бонапарта. Как бы то ни было, в 
то время наручные часы не показы-
вали точное время и отсчитывали 
только часы. 
Несколько сотен лет часы счита-
лись женским аксессуаром, скорее 
эстетическим, чем прикладным. Ни 
один уважающий себя джентльмен 
не стал бы надевать часы на руку. 
В те времена настоящий мужчина 
носил исключительно карманные 
часы на цепочке.
Все поменялось во время англо-бир-
манской войны в 1899-1902 годы. 
Тогда наручные часы были само-
дельными: военные для удобства 
закрепляли их на запястье кожаны-
ми ремнями. 

Сағаттар ХХ ғасырдың басында жал-
пыға қолжетімді болды. 1902 жылы 
Омега ерлердің қол сағаттарын бел-
сенді түрде насихаттай бастады. 1904 
жылы Луи Картье өте ыңғайлы белді-
гі бар тікбұрышты ерлердің қол саға-
тын жасады.
Ерлердің сағаттары бірінші дүни-
ежүзілік соғыста ерекше танымал 
болды. Соққыға төзімді модельдер 
пайда болды, шаң мен ылғалдан 
қорғайтын сағаттар да бар. Алғашқы 
су өткізбейтін қозғалысты Rolex 1922 
жылы енгізген.

Общедоступными наручные часы 
стали в начале двадцатого столетия. 
В 1902 году компания Omega нача-
ла заниматься активной рекламной 
деятельностью мужских наручных 
часов. В 1904 году Луи Картье разра-
ботал мужские наручные часы пря-
моугольной формы с очень удобным 
ремешком.
Особо популярными наручные муж-
ские часы стали в Первую мировую 
войну. Появились противоударные 
модели, часы с защитой от пыли и 
влаги. Первый влагозащищенный 
механизм представила фирма Rolex 
в 1922 году.

Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған-
нан кейін жаңа фабрикалар ашыла 
бастады. Өндіріс айтарлықтай қым-
баттады, сондықтан уақыт өте келе 
қол сағаттары мәртебенің көрінісіне 
айналды.
Ғасырлар бойы сағаттар өзектілігін 
жоғалтпайды және жаңа формалар 
мен функцияларды паш ете түсті. 
Бүгінгі таңда сағаттар тек уақытты 
ғана емес, денсаулықты да қадағалап 
отыруға мүмкіндік береді: қадамдар 
санын, жүрек соғу жиілігін және тем-
ператураны өлшеп, қоңырау шалып, 
хабарлама қабылдайды. После окончания Второй мировой 

войны стали открываться новые фа-
брики. Производство стало достаточ-
но дорогим, поэтому со временем 
наручные часы стали выражением 
статуса. 
Спустя столетия часы не теряют акту-
альности и обретают новые формы 
и функции. Сегодня часы не только 
позволяют следить за временем, но 
и за собственным здоровьем: изме-
рять количество шагов, пульс и тем-
пературу, звонить и принимать сооб-
щения. 

15

ЧАСЫ 
COSMOPOLITAN, 
SWAROVSKI

ЧАСЫ, NEW YORKER

CERTINA, 
SWISS TIME

TISSO T-SPORT 
PRS 516, TISSO

LONGINES SAINT-IMIER, 
SWISS TIME

MIDO OCEAN 
STAR DIVER 

600, 
SWISS TIME

TAG HEUER CAR2090, 
SWISS TIME

MIDO MULTIFORT 
CHRONOGRAPH, 
SWISS TIME

APPLE WATCH SERIES 
6, SULPAK

Источник фото: ресурсы Internet
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Қыстың көркем сұлулығына аз 
уақыт қалды. Бірақ оның келуі 
— үйде қалуға немесе маңызды 
оқиғаны өткізіп жіберуге себеп 
емес! Аяқ киім гардеробымен қа-
руланып, эмоция сапарына атта-
ныңыз.

Совсем немного осталось до сказочно-
го великолепия красавицы зимы. Но ее 
приход — это не повод оставаться дома 
или пропускать важное событие! Воо-
ружайтесь предметами обувного гарде-
роба и отправляйтесь в путешествие по 
эмоциям! 

КҮЗГЕ АРНАЛҒАН АЯҚ КИІМ: 
СҰЛУЛЫҚҚА 7 СЕБЕП

ОБУВЬ НА ОСЕНЬ: 7 ПОВОДОВ ДЛЯ КРАСОТЫ

Үйге арналған

CHARLES&KEITHCHARLES&KEITH

ZARA

OYSHO

ZARA 
HOME

OYSHO

Іс-шараға  
На мероприятие

Для дома

Үйге арналған

Оқуға бару үшін 
На учебу

Қала сыртына  

За город

TIMBERLAND
Кешкі кездесуге 

На вечеринку

BALDI

MANGO

CHARLES&KEITH

Жұмысқа   
На работу

ALDO SHOES

Серуенге 
На прогулку

Кешкі 
кездесуге

MARC O’POLO

FLO

STRADIVARIUS
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Жаңа маусымның басталуымен барлық ата-а-
налар балаларға киім іздеп, бастарын қаты-
рып жүр. Барлық сатып алған заттарды әдемі 
аксессуарлармен толықтыру артық етпейді. 
Ата-аналардың балалар аксессуарларына 
қойылатын екі маңызды талабы бар: зама-
науи және мүмкіндігінше жылы болу. «Хан 
Шатыр» сауда ойын-сауық орталығында 
сіз кішкентайларға арналған шарф пен бас 
киімді оңай ала аласыз. Біз сізге және сіздің 
балаңызға сауда жасауды жеңілдету үшін 
«Хан Шатыр» сауда орталығындағы балалар 
дүкендерінің жаңа коллекцияларына шолу 
жасадық.

Все родители с началом нового сезона оза-
дачиваются поиском одежды для ребенка. 
Для всех купленных образов необходимо 
финальное завершение в виде красивых 
аксессуаров. К детским аксессуарам у ро-
дителей два важных требования: быть 
современными и максимально теплыми. 
В ТРЦ «Хан Шатыр» вы с легкостью под-
берете шарфы, платки, головные уборы 
для самых маленьких. Мы сделали для вас 
обзор новых коллекций детских магазинов 
в ТРЦ «Хан Шатыр», чтобы облегчить шо-
пинг вам и вашему ребенку.

ЖЫЛЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚАЙДАН САТЫП АЛУҒА БОЛАДЫ: 
«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» БАЛАЛАР ДҮКЕНДЕРІНЕ ШОЛУ

ГДЕ КУПИТЬ ТЕПЛЫЕ АКСЕССУАРЫ: 
ОБЗОР ДЕТСКИХ МАГАЗИНОВ В «ХАН ШАТЫР»

«ДЕТСКИЙ МИР» ACCESSORIZE

NEXT

LC WAIKIKI KIDS NAME IT
OSTIN KIDS

ZARA KIDS
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OYSHO КУРТКАСЫ 
OYSHO жаңа топтамасында капю-
шоны, қалталары және түймелі 
ыңғайлы стильді курткалар бар. 
Курткалардың еркін пішімі оларды 
жылы киім сыртынан киюге, сон-
дай-ақ көшеде спортпен шұғылда-
нуға мүмкіндік береді.

Суық мезгілде спортпен айналысу жаздағыдай пайда-
лы. Жаттығу кезінде жайлылық пен жылулық спорт-
тың белсенді түрлері үшін арнайы жасалған сапалы 
киіммен және аяқ киіммен қамтамасыз етіледі. Сіз үшін 
таза ауадағы спорт түрлерін жеңілдететін жаңа 
брендтер!

БІЗ ЖЫЛЫ ӘРІ ЖАЙЛЫ КИІНЕМІЗ / ОДЕВАЕМСЯ ТЕПЛО И КОМФОРТНО

СУЫҚ СПОРТҚА КЕДЕРГІ КЕЛТІРМЕЙДІ

В холодное время года заниматься спортом так же 
полезно, как и в летнее. Комфорт и тепло во время 
тренировок обеспечат качественные одежда и обувь, 
созданные специально для занятий активными видами 
спорта. Для вас новинки брендов, с которыми спорт 
на свежем воздухе станет еще легче!

ХОЛОД СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

ADIDAS-ТАҒЫ MYSHELTER COLD.RDY 
ПАРКА-ПУХОВИГІ
Жұмысқа бара жатқанда немесе 
достарыңмен кездесуге асыққан-
да суық туралы мүлде ойлағың 
келмейді. MYSHELTER COLD.RDY 
паркалары нағыз суық қалаларға 
арналған. Өнімде құстың жүні бар, 
соның арқасында парка жылуды 
жақсы сақтайды. Ішкі иықбау пид-
жакты рюкзак ретінде киюге мүм-
кіндік береді, ал су өткізбейтін жа-
кеті жаңбырдан қорғайды.

ПАРКА-ПУХОВИК MYSHELTER COLD.
RDY В ADIDAS
По дороге на работу или на встречу 
с друзьями последнее, о чем хочет-
ся думать, это холод. Создание пар-
ки MYSHELTER COLD.RDY вдохнов-
лено холодными зимами города. В 
состав изделия входит гусиный пух, 
благодаря чему парка хорошо со-
храняет тепло. Внутренние лямки 
позволяют носить куртку на плечах 
как рюкзак, а непромокаемый жи-
лет дополнительно защищает от 
дождя.

REEBOK-ТАҒЫ ZIG KINETICA EDGE ЖЫЛЫ КРОССОВКАЛАРЫ
Жаңа Reebok Zig Kinetica Edge кроссовкалары сізді қуаттандыра-
ды және жайлылық пен комфорттың жаңа шыңдарына жетелей-
ді. Жылы төсем, су өткізбейтін қабат және серпімді шілтер — бұл 
таңқаларлық серіппелі зигзаг әр қадамға жеңілдік сыйлайды.

УТЕПЛЁННЫЕ КРОССОВКИ ZIG KINETICA EDGE В REEBOK
Новые кроссовки Reebok Zig Kinetica Edge зарядят энергией и 
перенесут на новые вершины комфорта и удобства. Тёплая под-
кладка, влагоотталкивающая обработка и шнурки-резинки — всё 
это на эффектной пружинящей подошве-зигзаге, которая придает 
ощущение лёгкости каждому шагу.

HEAT LOFT FUNNEL  NEW 
BALANCE-ТА СВИТШОТЫ
Арнайы технологиялардың 
арқасында жылы свитшот 
жылуды сақтауға және ылғалды 
кетіруге өте ыңғайлы. Ол кең 
пішімді болғандықтан ерек-
ше жайлылық береді және тек 
спортқа ғана емес, сонымен қа-
тар күнделікті киім ретінде де 
киюге жарайды.

СВИТШОТ HEAT LOFT FUNNEL В 
NEW BALANCE
Благодаря специальным тех-
нологиям теплый свитшот иде-
ально подходит для сохранения 
тепла и отвода влаги. Он имеет 
свободный крой, что придает 
особый комфорт, и подходит 
не только для занятий спортом, 
но и ношения с повседневными 
образами.

BRUX-ТАҒЫ NIKE SPORTSWEAR 
DOWN-FILL WINDRUNNER ЖЫЛЫ 
ЖАКЕТІ
Nike Sportswear ерлерге арналған 
жылы жакет — көз тартарлық ди-
зайнымен ерекшеленетін әмбебап 
үлгі. Кез келген спортпен шұғылда-
ну кезінде суықтан қорғайды және 
қозғалысты шектемейді. Қалталары 
ылғалдан сенімді қорғалған, ал ке-
удеше кесілген жер сізге жылы ауа 
райында да жүгіруге мүмкіндік бе-
реді.

OYSHO КОСТЮМІ
Жаңа OYSHO топтамасында капю-
шоны, қалталары және түймесі жа-
былатын ыңғайлы стильді куртка-
лар бар. Олардың кең пішімі жылы 
киімнің үстінен куртка киюге, сон-
дай-ақ далада спортпен айналысуға 
мүмкіндік береді.

UNDER ARMOUR-ДЕГІ MEN’S 
ARMOUR FLEECE ЖЕЙДЕСІ
Бұл түпнұсқа — UNDER 
ARMOUR жүнді жейдесі. Ер-
лерге арналған футболка, 
киюге ыңғайлы, жеткілікті 
деңгейде жылы әрі икемді. 
Жұмсақ ішкі қабаты жылуды 
сақтайды.

УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ NIKE 
SPORTSWEAR DOWN-FILL 
WINDRUNNER В BRUX
Мужской утепленный жилет Nike 
Sportswear — это универсальная 
модель с продуманным и привле-
кательным дизайном. Защищает от 
холода и не стесняет движений при 
занятии любым видом спорта. Кар-
маны надежно защищены от влаги, 
а крой жилета позволяет занимать-
ся бегом даже в ветреную погоду, 
сохраняя тепло.  

КОСТЮМ ОТ OYSHO
Мягкий хлопковый костюм от 
OYSHO — настоящая находка. Его 
натуральный состав обеспечивает 
комфортные занятия на трениров-
ках. Костюм свободного кроя вы-
полнен в белоснежном цвете, что 
позволяет надевать его для разных 
случаев.

ТОЛСТОВКА MEN’S ARMOUR 
FLEECE В UNDER ARMOUR
Это оригинальная толстовка 
от UNDER ARMOUR из флиса. 
Суперудобный мужской свит-
шот с капюшоном легкий в 
ношении, невероятно теплый 
и достаточно эластичный. Ды-
шащий мягкий внутренний 
слой удерживает тепло.

КУРТКА OYSHO
В новой коллекции OYSHO удобные 
стильные куртки с капюшоном, кар-
манами и застежкой на пуговицы. 
Их свободный крой позволяет на-
девать куртки поверх теплых изде-
лий, а также заниматься спортом на 
улице. 
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Күнделікті тері күтімінің негізгі кезең-
дері: тазарту, сергіту, ылғалдандыру. Суық 
мезгілде біздің теріміз ерекше күтім мен 
қосымша косметиканы қажет етеді. Біз 
суық мезгілдегі тері күтіміне арналған 
түрлі құралдарды зерделеп, таңдадық.

FRESH LINE «Океанида»  
ұзақ уақыт ылғалдандыру 
мен жайлылықты қамтама-
сыз ететін инновациялық 
ингредиенттерден тұра-
ды. Ол антиоксидантты қа-
сиетке ие, теріні қалпына 
келтіреді және қорғайды.

Линия «Океанида» от 
FRESH LINE разработана с 
использованием инноваци-
онных ингредиентов, кото-
рые обеспечивают длитель-
ное увлажнение и комфорт. 
Обладает антиоксидантны-
ми свойствами, восстанав-
ливает и защищает кожу. 

ҚЫС ҚЫР АСТЫНДА: 
ДЕНЕҢІЗДІҢ ҚОРҒАНЫШЫ МЕН КҮТІМІ 
НА НОСУ ЗÈМА: ЗАÙÈТА È ПÈТАНÈЕ ВАØЕÃО ТЕЛА

Базовые этапы ежедневного ухода за кожей: очище-
ние, тонизирование, увлажнение. В холодное время 
года наша кожа требует особого ухода и нужда-
ется в дополнительных косметических средствах. 
Мы узнали и подобрали для вас самые разнообраз-
ные средства для ухода за кожей в холодный сезон. 

ДЕНЕҢІЗДІҢ ҚОРҒАНЫШЫ МЕН КҮТІМІ 
НА НОСУ ЗÈМА: ЗАÙÈТА È ПÈТАНÈЕ ВАØЕÃО ТЕЛА

Базовые этапы ежедневного ухода за кожей: очище-
ние, тонизирование, увлажнение. В холодное время 
года наша кожа требует особого ухода и нужда-
ется в дополнительных косметических средствах. 
Мы узнали и подобрали для вас самые разнообраз-

Эксперты L’OCCITANE специально для 
ухода за кожей тела разработали уни-
кальную расслабляющую вуаль. Это 
100% натуральная, инновационная 
формула для массажа сухой кожи тела, 
которая напитает и придаст бархати-
стость вашей коже. Массаж с вуалью 
для тела подарит вам моменты без-
мятежности и полного расслабления. 

L’OCCITANE сарапшылары арнайы 
дене терісіне күтім жасау үшін біре-
гей босаңсытатын жақпамай ой-
лап тапты. Бұл 100% табиғи, дененің 
құрғақ терісіне массаж жасауға 
арналған инновациялық форму-
ла, ол теріңізді нәрлендіріп, сергі-
теді. Денеге арналған жақпамаймен 
массаж сізге тыныштық пен толық 
релаксацияны қамтамасыз етеді. 

Ең негізгі және қарапайым 
құрал – денеге арналған крем. 
BEAUTYMANIA-дағы Kenzo Sensual 
Body and Hand Cream дене мен 
қолға арналған сезімтал крем теріні 
жұмсақ, хош иісті, тегіс әрі еліктір-
гіш етеді. Күріш өсімдік суының 
концентраты теріні нәрлендіреді 
және жұмсартады, ал купуаку майы 
терінің табиғи серпінділігін қалпы-
на келтіріп, ылғалды ұстай оты-
рып, оны қарқынды түрде сіңіреді. 

Денеге қосымша күтім жа-
сау үшін арнайы спрейлер 
мен мисттер пайда болды. 
BEAUTYMANIA-дан сіз Be3-тен 
денеге арналған Hydration Mania 
спрейін таба аласыз. Олар теріні 
тиімді қорғайды, ылғалдандыра-
ды, сергітеді және жұмсартады.

Для дополнительного ухода 
за телом появились специ-
альные спреи и мисты. В 
BEAUTYMANIA вы найде-
те спреи для тела Hydration 
Mania Body Spray от Be3. Они 
эффективно питают, увлажня-
ют, освежают и смягчают кожу.

Денеге арналған бальзамдар не-
месе лосьондар теріні қарқын-
ды ылғалмен қамтамасыз етеді 
және суықтан кейін бірден 
тыныштандырады. Шабдалы 
сүті, карит майы және апель-
син гүлдерінің балауызы не-
гізіндегі BEAUTYMANIA дүкені-
нен Clarins Baume Corps Super 
Hydratant денеге арналған баль-
замындағы формула теріні те-
гіс, нәзік етіп, жандандырады. 

Бальзамы или лосьоны для 
тела обеспечивают коже ин-
тенсивное увлажнение и момен-
тально ее успокаивают после 
холодов. Формула в бальзаме 
для тела Clarins Baume Corps 
Super Hydratant от магазина 
BEAUTYMANIA на основе перси-
кового молочка, масла карите и 
воска цветков померанца делает 
кожу гладкой, нежной, сияющей.

Сізге сезімтал текстурадан және хош иі-
стен ләззат алу үшін  YVES  ROCHER  өсімдік 
косметикасының мамандары денеге ар-
налған кокос жаңғағы бар арнайы уль-
тра жеңіл сүт ойлап тапты. Оның құра-
мында органикалық карит майы және 
кокос сығындысы бар. Душтан кейін де-
неге арналған сүт теріңізді ылғалданды-
рады және оны нәзік хош иіске бөлейді. 

Чтобы подарить вам удовольствие от чув-
ственной текстуры и манящего сливоч-
ного аромата, эксперты растительной 
косметики Yves Rocher разработали специ-
альное ультралегкое молочко для тела с 
кокосовым орехом. В нем содержится ор-
ганическое масло карите и экстракт коко-
са. Молочко для тела после душа увлажнит 
вашу кожу и окутает ее нежным ароматом.

Самое базовое и простое сред-
ство — крем для тела. Чувствен-
ный крем для тела и рук Kenzo 
Sensual Body and Hand Cream в 
BEAUTYMANIA делает кожу мяг-
кой, ароматной, атласной и со-
блазнительной. Концентрат рас-
тительной воды риса питает и 
нежно смягчает кожу, а масло 
купуаку восстанавливает природ-
ную эластичность кожи и интен-
сивно ее питает, удерживая влагу. 

Әрине, арнайы күтім құралдарынан басқа, 
сұлулықтың негізгі ережелері туралы ұмыт-
паңыз: дұрыс тамақтану, сау ұйқы және спорт!

Конечно, кроме специальных уходовых средств, 
не забывайте о главных правилах красоты: 
правильное питание, здоровый сон и спорт! 

Қолдар мен аяқтарды нәзік және жұмсақ 
етудің тағы бір әдісі – пилингтер мен ма-
скалар. IT’S SKIN өзін-өзі күтуге арналған 
Premium Sheet – бұл үйде терінің са-
лондық күтімі. Бұл зақымдалған немесе 
жарылған терілерге қолыңызды лезде 
ылғалдандыру арқылы жақсы әсер етеді.

Ещё один способ сделать ручки и ножки нежными и мягкими — пилинги и 
маски. Тканевая маска Premium Hand Self Care Sheet от IT’S SKIN — это са-
лонный уход за кожей рук в домашних условиях. Она отлично справится с 
поврежденной или обветренной кожей, моментально увлажнив ваши руки. 

ҚЫС ҚЫР АСТЫНДА: 
ДЕНЕҢІЗДІҢ ҚОРҒАНЫШЫ МЕН КҮТІМІ 



26 27

Жұмыс орны — бұл біз көп уақытымызды өткізетін 
кеңістік. Жұмыстың көңіл-күйі мен өнімділігі оны қа-
лай орналастырғанына байланысты. Өзіңіздің жұ-
мыс аймағыңызды мүмкіндігінше ыңғайлы етіп 
ұйымдастыру өте маңызды. Сізді қуантатын жай-
лы және тәтті заттармен қоршауға тырысыңыз. 

Рабочее место — пространство, где мы прово-
дим большую часть времени. От того, как оно об-
устроено, зависит и настроение, и продуктив-
ность работы. Очень важно организовать свою 
рабочую зону так, чтобы находиться было макси-
мально комфортно. Окружите себя уютными и ми-
лыми сердцу вещами, которые будут вас радовать.

ЖҰМЫС ОРНЫҢЫЗҒА 
ЖАЙЛЫЛЫҚ ЖАСАЙМЫЗ

СОЗДАЕМ УЮТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Элрод Х: «Магия утра. Как первый час дня определя-
ет ваш успех»
Егер сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгертуге кепіл-
дік беретін қарапайым құпия болса ше? Күнді дұрыс 
бастап, мыңдаған адамдарға өмірін өзгертуге көмекте-
скен кітап.

Соқпақбаев Б.: «Менің атым Қожа»
Біздің әрқайсымыз балаларымыздың арман әлеміне 
еніп, оның ұмтылысын, мақсаты мен эмоциясын сезін-
гіміз келеді. «Менің атым Қожа» әңгімесі балалар тура-
лы. Кітап оңай оқылады және ешкімді бейжай қалдыр-
майды.

Сент-Экзюпери А. де: «Маленький принц»
«Сіз ең маңызды нәрсені көзіңізбен көре алмайсыз — 
тек жүрек өткір болады. Кітапты кез келген жаста оқуға 
болады, сіз үшін жаңалықты дүниелерді ашады. Ең 
маңызды нәрселер туралы: махаббат, адалдық, сұлу-
лық, түсіністік туралы дана философиялық культ.

Коэльо П.: «Алхимик»
«Сіздің тағдырыңыздың орындалуына қол жеткізу — 
адамның жалғыз шынайы міндеті». Бұл әйгілі роман 
оқырмандардың өмірін өзгерте алады. 

Кехо Д.: «Подсознание может всё!»
Бұл кітаптың авторы үш жыл бойы жалғыздықта адам 
миының қызметіне қатысты сұрақтар төңірегінде із-
деністе болды. Ол сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгерте 
алатын бағдарламаны жасап шығарды. 

Элрод Х.: «Магия утра. Как первый час дня опреде-
ляет ваш успех»
Что, если существует простой секрет, который гаранти-
рованно поможет вам изменить вашу жизнь к лучше-
му? Книга, которая помогла тысячам людей изменить 
жизнь за счет правильного начала дня.

Сокпакбаев Б.: «Менің атым Қожа»
Погрузиться в мир мечтаний своего ребенка, почув-
ствовать его стремления, цели и ощутить эмоции хотел 
бы каждый из нас. Повесть «Менің атым Қожа» — о 
детях. Книга легко читается и не оставит равнодушным 
ни одного человека. 

Сент-Экзюпери А.де: «Маленький принц»
«Самого главного глазами не увидишь — зорко одно 
лишь сердце». Книгу можно читать в любом возрасте, 
открывая для себя что-то новое. Мудрая философская 
причта о самом важном: о любви, верности, красоте, 
понимании. 

Коэльо П.: «Алхимик» 
«Добиться воплощения своей Судьбы — вот един-
ственная подлинная обязанность человека». Этот 
ставший культовым роман способен изменить жизнь 
своих читателей.

Кехо Д.: «Подсознание может всё!»
Автор этой книги три года в уединении размышлял над 
вопросами, касающимися деятельности человеческо-
го мозга.  Он разработал программу, способную изме-
нить вашу жизнь к лучшему.

БІР КЕШТЕ ОҚИТЫН КІТАПТАР
КНИГИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОЧИТАЕТЕ ЗА ОДИН ВЕЧЕР MINISO

MINISO

MINISO

MINISO

MOLESKINE

MOLESKINE

EVIM

ZARA HOME

ZARA HOME

ZARA HOME

BORK

FRESH LINE
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УКРАШЕНИЯ И ДЕКОР ОТ ZARA HOME 
ZARA HOME — это эстетика и совре-
менность, выраженная в коллекциях 
для дома. В ZARA HOME можно подо-
брать в европейском стиле текстиль, 
посуду, декор для стола, одежду, аро-
маты. Это настоящее место для вдох-
новения, если вы любите окружать 
себя стильными и оригинальными 
вещами. 

ZARA HOME-НАН ӘШЕКЕЙЛЕР МЕН 
БҰЙЫМДАР
ZARA HOME — бұл үй жинақтарын-
да көрсетілген эстетика және зама-
науи сән. ZARA HOME-де сіз тоқыма 
бұйымдарын, ыдыс-аяқтарды, үстел 
декорларын, киімдерді, еуропалық 
стильдегі хош иістерді ала аласыз. 
Егер сіз өзіңізді стильді және ерекше 
заттармен қоршауды қаласаңыз, бұл 
— шабыттандыратын нақты орын.

МОРОЖЕНИЦА E801 В BORK
Дома можно устроить самую настоящую фабрику 
мороженого для всей семьи! Сорбет, пломбир, дже-
лато, замороженный йогурт — мороженица может 
приготовить любой из этих десертов всего за один 
час. С помощью удобного диспенсера легко добав-
лять в десерт свежие ингредиенты: орехи, фрукты, 
шоколад.

E801 BORK-ТА МҰЗДЫ КРЕМІ
Үйде бүкіл отбасы үшін бал-
мұздақ фабрикасын ұйымдасты-
ра аласыз! Сорбет, балмұздақ, 
желато, мұздатылған йогурт — 
балмұздақ өндірушісі осы де-
серттердің кез-келгенін бір сағат 
ішінде жасай алады. Ыңғайлы 
диспенсер десертке жаңғақтар, 
жемістер, шоколад сынды жаңа 
ингредиенттерді қосуды жеңіл-
детеді.

СЕРВИЗЫ FLORETTE 
ОТ MADAME COCO

Вдохновленные кра-
сотой прованса ди-
зайнеры MADAME 
COCO создали кра-
сивые керамиче-
ские сервизы, ко-
торые состоят из 16 
предметов. Чтобы 
открыть для себя не-
обычные коллекции 
товаров для дома, 
посетите магазин 
MADAME COCO, на-
сладитесь шикар-
ным и практичным 
дизайном. 

MADAME COCO-ДАН FLORETTE 
ҚЫЗМЕТТЕР

Прованстың сұлулығынан шабыт 
алған MADAME COCO дизайнер-
лері 16 данадан тұратын әдемі ке-
рамикалық жиынтықтар жасады. 
MADAME COCO дүкеніне кіріп, 
ерекше үй бұйымдарының кол-
лекциясын табу үшін сәнді және 
практикалық дизайнды тамаша-
лаңыз.

ҚОНАҚТАРДЫ ÆЫЛЫ ШЫРАЙ ªРІ 
ÆАЙЛЫЛЫҚПЕН ҚАРСЫ АЛАМЫЗ

ВСТРЕЧАЕМ ÃОСТЕÉ С ТЕПЛОМ È УЮТОМ

СОКОВЫЖИМАЛКА SMEG CJF01RDEU В SULPAK 
Если вы любители натуральных соков, самым популярным 
прибором на вашей кухне станет соковыжималка SMEG. 
Дизайн модели выполнен в стиле 50-х годов, выглядит со-
ковыжималка по-современному презентабельно. Внутри 
изделия есть специальные насадки, позволяющие макси-
мально выжимать и фильтровать сок цитрусовых фруктов.

SMEG CJF01RDEU SULPAK-ТА ШЫРЫН СЫҚҚЫШ 
Егер сіз табиғи шырындарды жақсы көретін бол-
саңыз, ас үйдегі ең танымал құрылғы SMEG шы-
рын сыққышы болады. Модель дизайны 50-ші 
жылдардың стилінде жасалған, заманауи және 
көрнекті көрінеді. Өнімнің ішінде цитрус жемі-
стерінің шырынын мүмкіндігінше сығып, сүзуге 
мүмкіндік беретін арнайы қондырмалар бар.

ALSER.KZ МУЛЬТИПЕКАРЬ 
REDMOND RMB-M621/3

Мультипекарь — дәмді әрі пайдалы 
кондитерлік өнімдерді дайындауда 
көмекші болатын, ас үйдегі 40-тан 
астам тұрмыстық техниканы алма-
стыратын әмбебап құрылғы! Оның 
көмегімен сіз шай үстінде үй жиын-
дарына арналған жаңғақ, вафли, бу-
терброд, пончик, печенье жасайсыз. 
Пісіруге арналған табақты ауысты-
рыңыз, сонда сіз тағамды дайында-
уға арналған жаңа құрылғыны ала 
аласыз. 

МУЛЬТИПЕКАРЬ REDMOND 
RMB-M621/3 в ALSER.KZ

Помощником в приготовлении 
вкусной и полезной выпечки мо-
жет стать домашний мультипекарь 
— универсальное устройство, за-
меняющее более 40 приборов на 
кухне! С ним вы изготовите орешки, 
вафли, сэндвичи, пончики, печенья 
для домашних посиделок за чаем. 
Поменяйте форму для выпечки и 
вы получите новое устройство для 
приготовления своего блюда! 

G802 BORK-ТА ГРИЛЬ
Грильдегі тағамдар ауқымды басқосулар үшін 
өте қолайлы. BORK-тен G802 грилі — бұл стей-
ктің тұтастығына зиян келтірмей қуыру мен 
температураны басқаруды жеңілдететін ақылды 
құрылғы. Қуырудың төрт түрлі нұсқасын таңда-
уға болады. Беттердің көлбеу бұрышын өзгерте 
отырып, гриль диеталық тағамдарды өз шыры-
нында дайындайды.

ГРИЛЬ G802 В BORK
Для большой компании отлично подойдут блюда гриль. Гриль 
G802 от BORK — умный прибор, с помощью которого легко 

ДЕТСКИЕ НАБОРЫ В MINISO 
Если вы ждете в гости маленьких посетите-
лей, на помощь придут необычные наборы 
от MINISO. Столовые приборы и посуда не-
обычного дизайна не оставят равнодушным 
ни одного маленького гостя. 

МИНИСОДАҒЫ БАЛАЛАР ЖИНАҚТАРЫ
Егер сіз кішкентай бүлдіршіндерді қонаққа 
шақырған болсаңыз, MINISO-дан ерекше 
жиынтықтар көмекке келеді. Ас құралдары мен 
ерекше ыдыс-аяқтар кез-келген кішкентай қо-
нақты бей-жай қалдырмайды.

EVIM ҮСТЕЛ СЕРВИЗІ
Жақын адамдармен қоршалған жайлы үлкен 
үстелде жиналған жақсы. Мұндай сәттер-
де қонақтарға арналған көптеген керек-жа-
рақтар мен ыдыс-аяқ қажет болады. EVIM үй 
жиһаздары дүкенінен сіз қолайлы жағдайға 
арналған үлкен жиынтықтар таба аласыз.

контролировать прожарку и температуру, не нарушая целост-
ности стейка. Вы можете выбрать один из четырех вариан-
тов прожарки. За счет изменения угла наклона поверхностей 
гриль готовит диетические блюда в собственном соку.

СТОЛОВЫЙ СЕРВИЗ В EVIM
Хорошо собраться за уютным большим сто-
лом в окружении близких. В такие моменты 
всегда требуется много аксессуаров и посу-
ды для гостей. В магазине товаров для дома 
EVIM вы найдете большие сервизы для краси-
вой сервировки.
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Көбінесе біз мұнда шопингке келеміз. «Хан Шатыр» біз-
ге брендтердің үлкен таңдауы үшін ұнайды, сонымен қатар 
ол ыңғайлы. Құрылымы өте әдемі. Біз ADIDAS, BERSHKA, 
LACOSTE, MASSIMO DUTTI секілді жастар брендтерін таңдай-
мыз. Бала кезімізде «Динопарк», «Водный аттракцион» есте 
қалды. Бұрын мектепте оқып жүргенімізде жағажайға жиі ба-
ратынбыз, ол кездер өте көңілді болатын!

Шынгыс, Сари, 
Айзат, Богдан

Чаще всего мы приходим сюда на шопинг. Нам нравится 
«Хан Шатыр» за большой выбор брендов, а еще он удобный. 
Кроме того, конструкция очень красивая. Мы предпочитаем 
молодежные бренды: ADIDAS, BERSHKA, LACOSTE, MASSIMO 
DUTTI. С детства запомнился «Динопарк», «Водный аттрак-
цион». Раньше в школе ездили часто на пляж, было веселое 
время!

Бүгін бізде шопинг. Біз MASSIMO DUTTI, ZARA-да киінуді жөн 
көреміз, ал тамақтану үшін фуд-кортқа барамыз. Мұндағы Sky 
Beach Club — қалада теңдесі жоқ орын. Онда біздің универ-
ситет кешін өткізді, барлығы жоғары деңгейде болды. Ойын 
паркі керемет,  әсіресе балалармен көңілді.

Жансултан, 21 год, 
Фариза 20 лет

Сегодня у нас шопинг. Предпочитаем одеваться в MASSIMO 
DUTTI, ZARA, а покушать заходим на фуд-корт. А еще здесь 
Sky Beach Club —уникальное место в городе, нет ему анало-
гов. Там университет наш проводил вечеринку, все было на 
высшем уровне. В игровом парке здорово и весело, особенно 
с детишками.  

«ХАН ШАТЫР» СОО
ТУРАЛЫ ÆАЗБАЛАР

Мен мұнда әйеліммен, балаларыммен бірге келдім. Алматы-
дан қонақтар келіп, қаланың көрнекті орындарын көрсетейік 
деп шештік. «Хан Шатырдағы» атмосфера өте ұнайды. Бала-
лармен де қыдыруға қолайлы. Бізге қонақтар келгенде, мін-
детті түрде осы сауда орталығына алып келеміз. Мұнда жай-
лы әрі көңілді. Қыдырып, суретке де түсеміз.

Я здесь с супругой, детьми. К нам приехали гости из Алма-
ты, решили прогуляться, показать достопримечательности.  
Очень нравится атмосфера в «Хан Шатыр». Отлично и с де-
тишками сюда прийти. Когда к нам приезжают гости, обяза-
тельно посещаем ваш торговый центр. Здесь всегда уютно и 
весело, можно пойти за покупками и заодно развлечься.  Олжас, 

28 лет

Барлық ойын-сауық бір жерде болғандығы ұнайды. Бүгін біз 
STARBUCKS-та отырып, демалуға, бірге уақыт өткізуге шешім 
қабылдадық. Біз мұндағы STRADIVARIUS, ZARA, MANGO-ны 
жақсы көреміз. «Башня»,    «Монорельс», «Водный аттрак-
цион» ойын орталығында сырғанадық. 

Жансая, Айым,
 16 лет

Здесь нравится, что все развлечения в одном месте. Решили 
сегодня в STARBUCKS посидеть, отдохнуть, провести время 
вместе. Любим здесь STRADIVARIUS, ZARA, MANGO. Ката-
лись в игровом центре на «Башне», «Монорельсе», «Вод-
ном аттракционе». 

Біз мұнда күн сайын келеміз десе де болады. Мен өзіме неме-
се балаларға WAGGON, DEFACTO, KOTON, LC WAIKIKI, «Спорт-
мастер» сынды брендтерден киім алғанды ұнатамын. Ойын 
алаңы ашылған кезде, міндетті түрде барамыз. Менің балала-
рым сол жерде көңіл көтергенді ұнатады.

Жупар, 
32 года

Біз «Спортмастерге» келдік. Одан бөлек, TIMBERLAND, BRUX-
қа шопингке барғанды жақсы көреміз. Уақыт болған кезде 
осылай бой сергіткенге не жетсін. Пайдалы тағамдарға тапсы-
рыс беретін нүктелер де бар.  Біз үшін бәрі ыңғайлы: дүкен-
дер, супермаркет, кинотеатр, аттракциондар мен ойын-сауық 
орындары.

Григорий, 36 лет, 
Нуржан, 29 лет

Мы зашли в «Спортмастер» купить инвентарь. Любим на шо-
пинг отправиться в TIMBERLAND, BRUX. Когда есть время, с 
удовольствием ходим по магазинам. Нравится, что есть точки, 
где можно заказать полезную еду.  Для нас здесь все удобно: 
выбор магазинов, супермаркет, кинотеатр, аттракционы и раз-
влечения. 

Мы почти каждый день сюда приходим. Люблю покупать 
что-нибудь себе из одежды или деткам. Из брендов нравятся 
WAGGON, DEFACTO, KOTON, LC WAIKIKI, «Спортмастер». Ког-
да откроется игровая зона, обязательно пойдем. Мои детки 
очень любят там бывать. 

ЗАМЕТКИ О
ТРÖ «ХАН ШАТЫР»

Әйелім екеуміз дүкен аралау үшін осында келгенді жақсы 
көреміз. MASSIMO DUTTI, COLIN’S OSTIN, «Детский мир» 
— біз ұнататын дүкендер. Ойын орталығына арнайы ойын 
картасымен бардық, бәрі өте ыңғайлы. STARBUCKS-та кофе 
ішуге болады.

Даулет, 
38 лет

Мы с супругой любим приходить на шопинг. MASSIMO 
DUTTI, COLIN’S OSTIN, «Детский мир» — магазины, кото-
рые предпочитаем. В игровой центр ходили со специаль-
ной игровой картой, все очень удобно. Кофе попить можно 
здесь в STARBUCKS.
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Күзде ерекше бір нәрсе бар: оның жұмбақ және 
сиқырлы сұлулығы. Дәл күзде, әрдайым көзден 
жасырын болған нәрсені байқауға болады. Та-
биғаттың баяу ұйқыға кетуі, ауа-райының құ-
былмалы көңіл-күйі, адамдардың армандары 
мен ойлары.
Қараша бәріне жұмбақ өтпелі күймен байланы-
сты. Дәл осы уақытта біз өзімізді рефлексияла-
уға, бір жылға қойылған мақсаттарымыз туралы 
және бізді қуанта алған жетістіктеріміз туралы 
ойлауға бейімбіз. Өзіңізбен жақынырақ таны-
суға уақыт келді.
Күздің тыныш кешінде уақытты өзіңізбен бірге 
өткізіңіз. Шамдарды жағыңыз, ваннаны толты-
рыңыз, күнделік немесе бояу алыңыз. Өзіңіздің 
жағдайыңызға түсіп, ойланыңыз, содан кейін 
жасай бастаңыз. Жаңа жарқын өміріңізді жа-
саңыз!
Суретті салыңыз, егер сіз ұзақ уақыт арман-
даған болсаңыз, жетістіктеріңіздің тізімі немесе 
жай ғана қалаған сатып алғыңыз келген заттар, 
армандарыңыз туралы ойланыңыз. Күнделік-
ті дұрыс әдеттермен жұмыс жасаңыз, сүйік-
ті ісіңізбен айналысыңыз, музыка тыңдаңыз, 
өзіңізді қуантыңыз. Ішкі ресурстарыңызбен 
жұмыс жасағанда, физикалық жағдайыңызды 
қабылдаңыз.
Кешке жүгіру, аллеяларда серуендеу, белсенді 
демалыс, жаттығу, ерте тұру, дұрыс тамақтану, 
су балансы — мұның бәрі сізді ең әдемі өмірдің 
жаңа деңгейіне жақындатады!

Есть что-то особенное в осени: своя таинствен-
ная и чарующая красота. Именно осенью начи-
наешь замечать то, что всегда было скрыто от 
глаз. Медленное засыпание природы, изменчи-
вое настроение погоды, мечты и размышления 
людей.
Ноябрь ассоциируется у всех с таинственным пе-
реходным состоянием. Именно в такое время мы 
склонны рефлексировать, размышлять о своих 
целях, поставленных на год, и достижениях, ко-
торые успели нас порадовать. Появилось время 
познакомиться с собой поближе.
В спокойный осенний вечер проведите вре-
мя наедине с собой. Зажгите свечи, наполните 
ванну, возьмите в руки ежедневник или краски. 
Погрузитесь в свое состояние, подумайте, а за-
тем начните творить. Творить свою новую яркую 
жизнь!
Напишите картину, если давно мечтали, список 
своих достижений или просто желанных поку-
пок, подумайте о мечтах. Проработайте еже-
дневные правильные привычки, занимайтесь 
любимым делом, слушайте музыку, радуйте себя. 
Когда вы проработаете свой внутренний ресурс, 
возьмитесь за физическое состояние. 
Пробежка вечером, прогулки по аллеям, актив-
ный отдых, тренировки, ранний подъем, здоро-
вое питание, водный баланс — все это приблизит 
вас к новому уровню жизни, самому наполнен-
ному и прекрасному!

«Хан Шатыр» СОО 1 қабатында жаңа формат-
та STRADIVARIUS бренді ашылды. Бұл бүкіл 
әлемге танымал стильді әйелдер киімінің ис-
пан бренді. STRADIVARIUS — бұл компания-
ның логотипінде бейнеленген динамика бірге 
үйлесімділік. 2020 жылдың күз-қыс мезгілін-
дегі жаңа STRADIVARIUS топтамасынан шабыт 
алыңыз. Енді сіздің сүйікті дүкеніңізде көп орын 
және көп бейнелер бар!

На 1 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» в новом формате от-
крылся бренд STRADIVARIUS. Это испанский бренд 
стильной женской одежды, пользующийся попу-
лярностью во всем мире. STRADIVARIUS — это ди-
намика и одновременно гармония, символично 
выраженные в логотипе компании. Вдохновитесь 
новой коллекцией STRADIVARIUS сезона осень-зи-
ма 2020. Теперь еще больше пространства и боль-
ше образов в вашем любимом магазине!
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Қазіргі өмірде өз денсаулығыңызға саналы түрде 
қарау маңызды. Күздің дұрыс әдеттері — су ішу 
режимі, дұрыс тамақтану, дұрыс ұйқы, физикалық 
белсенділік және денені қорғау. «Цветная» дәріха-
насында ағзаңызды профилактикалық нығайтуға 
арналған дәрумендер мен минералдардың үлкен ке-
шені ұсынылған.

В реалиях современной жизни важно осознанно под-
ходить к своему здоровью. Правильные осенние 
привычки — питьевой режим, сбалансированное 
питание, здоровый сон, физическая активность и 
защита организма. В аптеке «Цветная» представ-
лен большой комплекс витаминов и минералов для 
профилактического укрепления своего организма. 

Витамины SAUMET
Это инновационный продукт из ко-
быльего молока и метабиотика на 
основе культуры кисломолочных бак-
терий. Кобылье молоко в своем соста-
ве содержит более 40 биологических 
компонентов. Saumet действует неза-
медлительно, поскольку содержит ак-
тивные вещества в своем составе.

Витамин Д3 400МЕ от 
Nature’s Bounty

Витамин Д играет ключевую роль в 
стимулировании иммунной системы, 
обеспечивает нормальный рост и спо-
собствует отличному самочувствию. 
Ваше солнечное настроение в удоб-
ной форме витамина Д3 400МЕ от 
Nature`s Bounty. 

Витамин С плюс цинк от 
Nature’s Bounty

В осенне-зимний период особенно 
важно поддерживать защитные функ-
ции организма. Витамин С с цинком 
укрепляет иммунитет, обладает анти-
оксидантным действием, поддержи-
вает красоту и молодость кожи.

Цитрат Магния с витамином В6 от 
Nature’s Bounty

Если вы ощущаете нехватку энергии, 
стресс, повышенную раздражитель-
ность и выпадение волос, возможно, 
в вашем организме дефицит магния. 
Цитрат — органическая форма маг-
ния для легкого усвоения организмом, 
в сочетании с витамином В6 является 
наиболее эффективной комбинацией 
в борьбе со стрессом.

ДªРІХАНА ШОПИНГІ:
 СІЗДІҢ АҒЗАҢЫЗҒА ҚАНДАЙ ДªРУМЕНДЕР КӨМЕКТЕСЕДІ

АПТЕЧНЫÉ ØОПÈНÃ: КАКÈЕ ВÈТАМÈНЫ ПОМОÃУТ ВАØЕМУ ОРÃАНÈЗМУ

* Ақпарат таныстыру мақсатында ұсы-
нылды. Кез-келген препаратты қолданар 

алдында дәрігермен кеңесу керек.

*Информация предоставлена в ознако-
мительных целях. Перед применением 

любых препаратов необходимо прокон-
сультироваться с врачом. 

Solgar ұсынған ерлер мен әйелдерге 
арналған мультивитаминді және 

минералды кешендер
Бұл физиологиялық ерекшеліктерді 
ескере отырып таңдалған табиғи 
дәрумендердің, минералдардың 
және өсімдік сығындыларының тең-
дестірілген көп компонентті құрамы. 
Кешендер дененің қорғаныс функ-
цияларын арттырады және жұмысқа 
қабілетті нығайтады.

Solgar ұсынған үштік Омега-3
Бұл балықтан алынған Омега-3. 
Дәрумендер құрамында белсенді 
қышқылдар бар, олар дененің бар-
лық жүйелеріне оң әсер ететін маңы-
зды компоненттер болып табылады.

Solgar ұсынған Q-10 коэнзимі
Қартайған сайын біздің ағзамыз өз-
гереді және өзіміздің биологиялық 
белсенді заттарымызды шығару және 
оларды тамақтан сіңіру әлдеқайда 
қиын. Мұндай заттарға коэнзим жата-
ды. Дененің жастығын ұзартуға және 
жүректі қорғауға арналған күшті ан-
тиоксидант. Энергия мен тіршілікті 
арттыруға ықпал етеді.

Nature’s Bounty-ден сұлулыққа 
арналған дәрумендер

Сұлулық іштен басталады. Бұл біре-
гей мультиформула, оның ішінде 
сұлулықты сақтау үшін ең маңызды 
қоректік заттар бар. Амин қышқылы 
L-цистеин коллаген түзілуіне ықпал 
етеді. Жылбұрыш және бамбук 
сығындылары шаш құрылымын жақ-
сартады, оларға жылтыр және жібек-
тей әсер береді. В дәрумені жаңа жа-
сушалардың дұрыс өсуін бақылайды.

SAUMET дәрумендері
Бұл бие сүтінен және қышқыл сүт 
бактерияларының өсіндісіне негіз-
делген метабиотиктен алынған ин-
новациялық өнім. Бие сүтінің құра-
мында 40-тан астам биологиялық 
компоненттер бар. Saumet құрамын-
да белсенді заттар бар болғандықтан 
дереу әрекет етеді.

Nature’s Bounty-ден 
Д3 400МЕ дәрумені

Д витамині иммундық жүйені ынта-
ландыруда маңызды рөл атқарады, 
қалыпты өсуді қамтамасыз етеді және 
жақсы әл-ауқатқа ықпал етеді. Сіздің  
күндей жарқыраған  көңіл-күйіңіз 
Nature’s Bounty ұсынған Д3 400МЕ  
дәруменінің ыңғайлы түрінде.

Nature’s Bounty ұсынған 
С дәрумені мырыш қосылған

Күзгі-қысқы кезеңде дененің қорға-
ныс функцияларын сақтау өте маңы-
зды. Мырыш қосылған С дәрумені 
иммундық жүйені нығайтады, анти-
оксиданттық әсерге ие, терінің сұлу-
лығы мен жастығын қолдайды.

Nature’s Bounty ұсынған В6 дәрумені 
бар магний цитраты

Егер сіз энергияның жетіспеушілігін, 
күйзелісті, тітіркенуді және шашыңы-
здың түсуін сезсеңіз, сіздің ағзаңызға 
магний жетіспеуі мүмкін. Цитрат-маг-
нийдің органикалық түрі, ағзаға оңай 
сіңеді, В6 дәруменімен бірге күй-
зеліске қарсы күресте ең тиімді ком-
бинация болып табылады.

Мультивитаминные и минеральные 
комплексы для мужчин и женщин от 

Solgar
Это сбалансированные многоком-
понентные составы натуральных 
витаминов, минералов и раститель-
ных экстрактов, подобранные с уче-
том физиологических особенностей. 
Комплексы повышают защитные 
функции организма и поддерживают 
работоспособность.

Тройная Омега-3 от Solgar
Это источник Омега-3, полученный 
из рыбы. В витаминах содержатся 
активные кислоты, которые являют-
ся самыми важными компонентами, 
оказывающими положительный эф-
фект на все системы организма. 

Коэнзим Q-10 от Solgar
Становясь старше, наш организм 
больше изменяется, и уже значи-
тельно труднее вырабатывать соб-
ственные биологически активные 
вещества и усваивать их из приема 
пищи. К таким веществам относится 
коэнзим. Мощный антиоксидант для 
продления молодости организма и 
защиты сердца. Способствует повы-
шению энергии и жизненных сил. 

Витамины для красоты от 
Nature’s Bounty  

Красота начинается изнутри. Это уникальная 
мультиформула, включающая  самые важные 
для поддержания красоты нутриенты. Амино-
кислота L-цистеин способствует формирова-
нию коллагена. Экстракты хвоща и бамбука 
улучшают структуру волос, придают им блеск 
и шелковистость. Витамин В₆ контролирует 
правильный рост новых клеток.
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«Хан Шатыр» СОСО суреттеріңді #khanshatyr хэште-
гімен немесе геолокациямен белгіле. Біздің журналы-
мыздың келесі нөмірлерінде ең қызықты басылымдар-
ды жариялаймыз! Өзіңді Life Time беттерінде ізде!

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

#KHANSHATYR
@__1i1ith__ @zeka.izi @julia_samuratova_z

@sbb.01.13 @yulamarina @agkndd

@missnazerke @evgeny_kz

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

16 қыркүйекте Sony компаниясы көптен күткен Sony PlayStation 5 ойын консолін әлемге 
танытты. PS5 ™ консолі сіздің ойыңызға кіріп-шықпаған жаңа ойын түрлерін ұсынады. 
Жүктеу жылдамдығы өте жылдам SSD жадымен, жанаспалы кері байланысы бар кере-
мет батырма, адаптивті босату түймелері және 3D дыбысты PlayStation® ойындары. Sony 
Playstation 5 сатылымы 19 қарашадан бастап  SULPAK дүкендерінде. 

16 сентября компания Sony представила всему миру долгожданную игровую консоль 
Sony PlayStation 5. Консоль PS5™ открывает новые игровые возможности, о которых вы 
даже не могли мечтать. Молниеносная скорость загрузки благодаря сверхскоростно-
му накопителю SSD, невероятный эффект погружения благодаря тактильной отдаче, 
адаптивным спусковым кнопкам и 3D-звуку, а также потрясающие игры нового поко-
ления для PlayStation®. Sony Playstation 5 в продаже с 19 ноября в SULPAK. 

FRESH LINE дүкенінде жаңалық — жоғары тағамдық қасиеттері бар ингредиенттер-
ге негізделген «Нектар» желісі. Органикалық бал, королдік желе және прополиске 
негізделген, ылғалдандыратын, нәрлендірілген әрі жасартатын қасиеттерімен таны-
мал өнімдер теріні қоршаған ортаның агрессивті әсерінен қорғайды және ылғалды 
сақтайды. FRESH LINE дүкені 1 қабатта орналасқан.

В магазине FRESH LINE новинка — линия «Нектар», основанная на ингредиентах с 
высокими питательными свойствами. Средства на основе органического меда, ма-
точного молочка и прополиса, известных своими увлажняющими, питательными и 
омолаживающими свойствами, защищают кожу от агрессивного воздействия окру-
жающей среды и удерживает влагу. Магазин FRESH LINE находится на 1 этаже. 

Осы жылы әлемге әйгілі ерлер бренді JACK&JONES өзінің 30 жылдығын атап өтті! Көп-
теген жылдар бойы бренд джинсы тек көк мақта емес екенін дәлелдеді. Осы уақытқа 
дейін брендтің ассортиментіндегі басты назар әртүрлі кесінділерде, модельдер мен 
стильдерде ұсынылған джинсыға аударылған.
В этом году всемирно известному мужскому бренду JACK&JONES исполнилось 30 лет! 
Все эти годы бренд доказывает, что джинсы — это нечто большее, чем просто синий 
хлопок. До сих пор основной акцент в ассортименте марка делает именно на джинсы, 
которые представлены в самых разных фасонах, моделях и стилях. 

Ең танымал жас әнші Билли Айлиш BERSHKA брендімен бірге өзінің киім және аксессу-
арлар топтамасын ұсынды. 17 жастағы әнші мен киім брендінің бірлескен желісі Билли-
дің стиліне негізделген: үлкен көлемді киімдер, қышқыл және қара реңктер, ринстондар. 
Ынтымақтастық Билли Айлиштің әлемдік турнесіне сәйкес келеді. Сызық капюшондар-
дан, футболкалардан, телефондық қаптардан және дүкен сөмкелерінен тұрады.
Самая популярная юная певица Билли Айлиш совместно с брендом BERSHKA презен-
товала свою коллекцию одежды и аксессуаров. Совместная линейка 17-летней певицы 
и бренда одежды основана на стиле Билли: вещи размера oversize, кислотные и чер-
ные оттенки, стразы. Коллаборация приурочена к мировому туру Билли Айлиш. Линей-
ка состоит из худи, джоггеров, футболок, чехлов для телефона и сумок-шоперов. 

Қамқорлық пен қолдау адамдарға ғана емес, біздің төрт аяқты достарымызға да қа-
жет! MON AMIE панадан шыққан жануарларға үй мен отбасы табуға мүмкіндік бе-
ретін «Дос іздеймін!» жаңа жобасын бастады. MON AMIE ай сайын Instagram-дағы 
аккаунтында сүйікті иелерін іздеп жүрген жануарлардың суреттерін орналастырады. 
Әр төрт аяқты дос өз иесін табады деп сенеміз.
Забота и поддержка нужна не только людям, но и нашим четвероногим друзьям! 
MON AMIE запустил новый проект «Ищу друга!», который даст возможность жи-
вотным из приюта обрести дом и семью. Каждый месяц в своем аккаунте Instagram 
MON AMIE публикует фотографии животных, которые в поиске своих любящих хозя-
ев. Надеемся, что каждый четвероногий друг обретет своего хозяина.
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В ТРЦ «Хан Шатыр» на высоте пти-
чьего полета раскинулся уникальный 
пляжный клуб Sky Beach Club. 
В любое время года атмосфера вечно-
го лета и удивительный мир тепла и 
наслаждения погрузят вас в прекрас-
ную страну отдыха. 
Восстановите силы, зарядитесь по-
зитивом, пообщайтесь с друзьями и 
близкими среди пальм, теплого песка 
и воды — это идеальная локация для 
активного времяпрепровождения, 
возможность перенестись на курорт 
всего на один день!
Sky Beach Club круглый год воссозда-
ет для вас ощущение летнего отпуска: 
волновой и глубоководный бассейны, 
аттракционы, пляжная зона с шезлон-
гами и пальмами, сауна, бар, спортив-
ные площадки и современная музыка 
— Sky Beach Club подарит вам незабы-
ваемые моменты!
Пляжный клуб находится на 5 этаже 
ТРЦ «Хан Шатыр». 

SKY BEACH CLUB — ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ ЛЕТО
«Хан Шатыр» СОО-да құс ұшатын биік-
тікте Sky Beach Club бірегей жағажай 
клубы орналасқан.
Жылдың кез-келген уақытында мәңгілік 
жаздың атмосферасы және таңғажайып 
жылулық пен ләззат әлемі сізді әдемі де-
малыс еліне апарады.
Күшіңізді қалпына келтіріңіз, позити-
впен қуаттаныңыз, пальмалар, жылы 
құм және су арасында достарыңызбен 
және жақындарыңызбен сөйлесіңіз — 
бұл белсенді уақыт өткізу үшін тамаша 
орын, курортқа бір күнге ауысу мүмкін-
дігі!
Sky Beach Club жыл бойы Сіздерге жазғы 
демалыс сезімін сыйлайды: толқынды 
және терең су бассейндері, аттракцион-
дар, шезлонгтармен және пальмалар-
мен жағажай аймағы, сауна, бар, спорт 
алаңдары және заманауи музыка. Осын-
дай  ұмытылмас сәттерді Сізге Sky 
Beach Club сыйлайды!
Жағажайлық клуб «Хан Шатыр» СОО 
5-қабатында орналасқан.

SKY BEACH CLUB — МӘҢГІ ЖАЗ МЕКЕНІ
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Дубай — Шығыстың нағыз інжу-маржаны, сонымен бір-
ге барлық прогрессивті және сәнді заттардың символы. 
Бұл өте заманауи және технологиялық жағынан дамыған 
мегаполис, ол өзінің салтанатымен және сұлулығымен 
таң қалдырады.
Көк тіреген ғимараттар, экспресс жолдар, қонақ үйлер, 
мұражайлар, саябақтар — Дубай соңғы бірнеше жылда 
тез өсіп, дамып келеді. Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ту-
ризмнің ең жоғары маусымы күзде, сондықтан біз сізді 
осы қаланың сұлулығымен шабыттандыруды шештік. 
Егер сіз Дубайға бірінші рет барғалы отырсаңыз, онда 
қаламен танысуды алдымен көрікті жерлерден бастау 
керек.
Бурдж Халифа. Бұл — әлемдегі ең биік ғимарат, 828 метр.
Ал зәулім ғимараттан алыс емес жерде әлемдегі ең биік 
ән айтатын фонтан бар. Үлкен музыкалық субұрқақ 
сіз алғаш ат басын бұратын шоулар тізімінде болуы тиіс. 
Танымал музыканың үнімен оның толқындары 150 метр 
биіктікке дейін шашырайды. 
Dubai Marina  ауданы —  тағы бір танымал туристік 
бағыт. Бұл жарықтандырылған маринаның ең жақсы 
көріністерін ұсынатын жағалауға жақын әрі танымал ях-
талар аймағы. Мұнда ең танымал сауда орындары, қала-
дағы ең жақсы мейрамханалар және негізгі көрікті жер-
лер орналасқан. 

Дубай — настоящая жемчужина Востока и одновремен-
но символ всего прогрессивного и роскошного. Это су-
персовременный и технологичный мегаполис, который 
поражает своим величием и красотой. 
Небоскребы, скоростные автобаны, отели, музеи, тема-
тические парки развлечений — за последние несколько 
лет Дубай стремительно вырос и продолжает развивать-
ся. Пик сезона туризма в ОАЭ приходится на осень, поэ-
тому мы решили вдохновить вас красотой этого города. 
Если вы посещаете Дубай впервые, то знакомство с го-
родом стоит начать с главных достопримечательностей: 
Бурдж Халифа. Это самое высокое здание в мире, со-
ставляет 828 метров. 
А неподалеку от небоскреба находится самый высокий 
поющий фонтан в мире. Грандиозный музыкальный 
фонтан входит в список шоу, которые ни за что не сто-
ит пропускать. Под звуки популярной музыки его волны 
выбрасываются на высоту до 150 метров! 
Район Dubai Marina — еще одно полюбившееся место 
туристов. Это популярный яхтенный район с подступаю-
щими к побережью небоскребами, откуда открывается 
лучший вид на подсвеченную пристань. Здесь находятся 
самые популярные места для шопинга, лучшие заведе-
ния города, неподалеку расположены главные досто-
примечательности.

ТУРИЗМ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДУБАЙ — ГОРОД БУДУЩЕГО

Дубай — это не только современ-
ность, но и аутентичность Восто-
ка, и история. Самый старинный 
квартал города — Бастакия — на-
ходится на побережье бухты Крик. 
Туристов он привлекает необыч-
ными для европейцев зданиями: 
традиционными арабскими по-
стройками  и ветряными башня-
ми.
Самые необычные достопримеча-
тельности Дубая, которые должен 
увидеть каждый — острова-ар-
хипелаги в виде пальм. С высо-
ты птичьего полета открывается 
потрясающее зрелище. Район 
Пальма Джумейра в Дубае — это 
настоящее чудо современной ар-
хитектуры. На «ветвях пальмы» 
расположены высококлассные от-
ели, магазины, рестораны, виллы, 
развлечения. 

Дубай — бұл қазіргі заман 
ғана емес, сонымен қатар 
Шығыстың және тарихтың 
шынайылығы. Қаланың ең 
көне кварталы Бастакия — 
Крик шығанағының жағасын-
да орналасқан. Ол туристерді 
еуропалықтар үшін ерекше 
ғимараттармен: арабтардың 
дәстүрлі ғимараттарымен 
және жел мұнараларымен қы-
зықтырады.
Дубайдың ең ерекше көрікті 
жерлері — бұл пальма түрін-
дегі архипелаг аралдары. Ду-
байдағы Пальма Джумейра 
— заманауи сәулеттің ғажа-
бы. «Пальма бұтақтарында» 
жоғары деңгейлі қонақүйлер, 
дүкендер, мейрамханалар, 
виллалар, ойын-сауық орын-
дары орналасқан.

БОЛАШАҚТЫҢ ҚАЛАСЫ 
ДУБАЙҒА САЯХАТ 

БОЛАШАҚТЫҢ ҚАЛАСЫ 
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Джумейра аралында болып, сіз ұмытылмас әсер мен 
эстетикалық ләззат аласыз. 5 жұлдызды  Rixos The Palm 
Dubai Hotel&Suites  сәнді араб шығанағындағы көк сулар-
дың панорамалық көріністерінен жанарыңыз тынықсын.  
Бұл Дубайдағы жалғыз ультра жағажай курорты. Қонақ үй 
танымал туристік және ойын-сауық аймақтарынан бірне-
ше қадам жерде орналасқан. Балалармен саяхаттайтын 
отбасылар Rixy клубын бағалайды. Тазартылған аспаздық 
тағамдар, мейрамханалар мен барлар, іс-шаралар, Anjana 
Spa, дәстүрлі түрік хаммамы — Rixos қонақ үйлерімен сіз 
сәнді демаласыз.

Остановившись на острове Джумейра, вы получите 
незабываемые впечатления и эстетическое удоволь-
ствие. Оцените красоту панорамных видов на лазур-
ные воды Персидского залива с роскошного пятизвез-
дочного отеля  Rixos The Palm Dubai Hotel&Suites. Это 
единственный в Дубае роскошный пляжный курорт, 
работающий по принципу Ultra-All-Inclusive. Отель на-
ходится всего в нескольких шагах от популярных тури-
стических достопримечательностей и развлекатель-
ных районов. Семьи, путешествующие с детьми, по 
достоинству оценят Rixy Club. Утонченные кулинарные 
шедевры, рестораны и бары, мероприятия, Anjana Spa, 
традиционный турецкий хаммам — с отелями Rixos 
вы прикоснетесь к роскошному отдыху

ТУРИЗМ
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