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«РАЗНОЦВЕТНАЯ
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Таңғы күн мен романтикалық күн батудан ләззат алу,
серуендеу және жарқын естеліктер, балмұздақ, сапарлар, жаңа орындар, теңізде демалу — жаздың керемет
уақыты келді. Осы шығарылымның тақырыбы ретінде
біз — ақкөңіл, жарқын, батыл балалық шақты таңдадық. Оның барлық қуанышты сәттерін сіздермен бірге
бөліскіміз келеді. Алда демалыстар мен Халықаралық
балаларды қорғау күні, сондықтан біз сіздерге көптеген
қызықты нәрселер дайындадық. Бұл балалар мерекесіне
арналған сыйлық идеялары, жаңа жазғы коллекциялар
және танымдық кітаптар. Балаңызға жақсы эмоциялар
беру мүмкіндігін жоғалтпаңыз!
Маусым — жаңа сән маусымының басталуы. Біз осы
шығарылымда сіз үшін көптеген пайдалы нәрселерді
жинадық: жазғы гардеробтың үрдісі, жаңа стиль ағымы, жаңа аксессуарлар, сонымен қатар азиялық косметиканың бестселлерлері туралы жаздық. Қазақстан
бойынша саяхаттауға арналған идеялар туралы, жаңа
акцияның жеңімпаздары және басқа да көптеген нәрселер жайында жазғы нөмірден оқыңыздар!

OSTIN KIDS

Спорт және белсенді ойын-сауық: жаз бойынша гид
Спорт и активные развлечения: гид по лету

КОЛЬЦО «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ»,
PANDORA
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Наслаждение утренним солнцем и романтичными закатами, неспешные прогулки вдоль набережной и яркие
воспоминания, мороженое, поездки, новые места, отдых на море — вот и пришла прекрасная летняя пора.
Героем этого выпуска мы выбрали детство — беззаботное, яркое, смелое. Все радостные его моменты нам
хотелось бы разделить вместе с вами. Впереди каникулы и Международный день защиты детей, поэтому мы
подготовили для вас много интересного. Это и идеи
подарков к детскому празднику, и новые летние коллекции, и познавательные книги. Не теряйте возможности подарить ребенку хорошие эмоции!
Июнь — начало нового модного сезона. В этом выпуске
для вас мы собрали много полезного: тенденции летнего гардероба, новые стилевые веяния, новинки аксессуаров, а еще рассказали о бестселлерах азиатской косметики. Об идеях для путешествий по Казахстану, о
победителях новой акции и о многом другом читайте
на страницах летнего номера!

КЕПКА FUTURINO, «ДЕТСКИЙ МИР»

Ақтау — Қазақстанның теңіз қақпасы
Актау — морские врата Казахстана

СЕРЬГИ TIGRIS, SWAROVSKI

LC WAIKIKI

Ізгі ниетпен,
Анна Русакова.

Бір деммен оқылатын 5 балалар кітабы
5 детских книг, которые читаются на одном дыхании

«Нұрлы Науқан» науқанының женімпаздары
Победители акции «Нұрлы Науқан»

РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

ШАРМ-ПОДВЕСКА «ПАЛИТРА
ХУДОЖНИКА», PANDORA

КРОССОВКИ SUPERSTAR KIDS 360X, ADIDAS KIDS

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Дастан Бактияров, Асылбек Жанкылыш,
Мадина Айтыбекова
Дизайн: Дарья Онучка

Искренне ваша,
Анна Русакова
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Пляжное
настроение

Модели: Баяндинова Амели, Ким Марк, Кайратова Айлин, Бектурганова Кейлин, Маммадов Амир
На моделях представлен бренд LC WAIKIKI
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Модели: Кайратова Айлин, Баяндинова Амели, Бектурганова Кейлин
На моделях представлен бренд MONSOON
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Фотограф: Тимур Жуматов
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Модели: Ким Марк, Маммадов Амир
На моделях представлен бренд OSTIN KIDS

SKY
SKY BEACH
BEACH CLUB
CLUB —
—
ЖАЗҒА
ЖАЗҒА СІЗДІҢ
СІЗДІҢ ОТБАСЫЛЫҚ
ОТБАСЫЛЫҚ САЯХАТЫҢЫЗ
САЯХАТЫҢЫЗ
SKY BEACH CLUB —
ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
Модели: Баяндинова Амели, Бектурганова Кейлин, Кайратова Айлин
На моделях представлен бренд «Детский мир»

«Хан Шатыр» СОО, 5 қабат
Тел.: +7 701 883 96 25
+7 7172 57 77 87

MANGO

ЖАЗҒЫ ГАРДЕРОБ:
ЖАЙЛЫЛЫҚ ПЕН СӘНДІЛІКТІҢ СИМБИОЗЫ
ЛЕТНИЙ ГАРДЕРОБ:
СИМБИОЗ КОМФОРТА И НАРЯДНОСТИ

MANGO

MANGO

ZARA
MASSIMO DUTTI

ZARA

MANGO

STRADIVARIUS

2021 жылдың жазғы жаңа коллекциялардағы түрлі түстер және текстуралармен қуантады. Ширатпа жіп техникасы, шілтер, тоқу аяқ киімде, киімде, аксессуарларда ұсынылған. Ерлер гардеробында ақ реңктегі total
look өзекті. Ширатпа жіп, жеміс-жидек және флоралық
баспа, трикотаж костюмдер, үлкен көзілдірік, желбіршек және шілтер, қанық түстер, кең сандалдар — бұның барлығы 2021 жыл жазғы коллекцияларының негізгі бағыттары.

ZARA

Лето 2021 года радует разнообразием красок и текстур
в новых коллекциях. Техника кроше, кружево, плетение
представлены в обуви, одежде, аксессуарах. В мужском
гардеробе актуален total look в белых оттенках. Кроше,
фруктовый и флористический принт, трикотажные костюмы, большие очки, воланы и кружево, насыщенные
цвета, сандалии с широкими перемычками — все это
основные тенденции коллекций лето 2021.
ZARA

MASSIMO DUTTI

PULL&BEAR

ZARA
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ZARA
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CHARLES&KEITH

2021 ТРЕНДІ —
САЯЖАЙЛЫҚ СТИЛЬ
ТРЕНД 2021 — ЗАГОРОДНЫЙ СТИЛЬ

STRADIVARIUS
MANGO

Панама, сабан сөмкелері және
өрілген аяқ киім — 2021 жылдың
жазында қалалық бейнелерде босаңсыған саяжайлық стилі танымал
болды. Жайлылық пен қолайлылық
дизайнерлер коллекцияларының
негізіне айналды. Оверсайз пішініндегі әдейі жинақсыздық және көп
қабаттылық орнына нәзіктік сұлбасына арналған екпін неоромантизмі, жартылай ашықтық пен
жеңілдік ауысымға келді. Дизайнерлер ширатпа жіп техникасы мен
тоқуға әуесетенді. Коллекциялар
қатарында өрілген белбеулер мен
аяқ киімдер, зығыр сияқты жеңіл
табиғи ұшатын маталар пайда болды. Сандал киіп, жұмсақ тоқылған
сөмкені алып, қалаға серуендеуге
шығыңыз.

Панамы, соломенные сумки и плетеная обувь — летом 2021 года
популярен расслабленный дачный стиль в городских образах.
Комфорт и практичность стали
основой коллекций дизайнеров.
На смену нарочитой небрежности,
крою оверсайз и многослойности,
пришел неоромантизм с акцентами на женственные силуэты, полупрозрачность и легкость. Дизайнеры увлеклись техникой кроше и
плетениями. В линейках коллекций
появились плетеные ремни и обувь, легкие натуральные летящие
ткани, например, лен. Смело надевайте сандалии, берите в руки мягкую вязаную сумку и отправляйтесь на прогулку по городу.

STRADIVARIUS

KOTON

STRADIVARIUS

АКСЕССУАРЛАР УАҚЫТЫ
ВРЕМЯ АКСЕССУАРОВ

Жаздың басында әрдайым гардеробты түрлендіруге,
стильді, шашты немесе жалпы имиджді өзгертуге деген құлшыныс пайда болады. Аксессуарлар сіздің қалауыңызды жүзеге асырады: олар қарапайым бейнені
стильді ете алады. Бас байлауыштары мен бандандар
— 2021 жазының негізгі тренді болып саналады. Сондай-ақ, мойынға байлау немесе шаш қыстырғыш ретінде қолдануға болатын орамалдар өзектілігін жоғалтпайды. Ерекше геометриялық көзілдірік — бұл тағы бір
стильді әдіс. Осы маусымда жаңа пішіндер мен жарқын
реңктерге ие болған зергерлік бұйымдар туралы ұмытпаңыз.
MANGO

ZARA

В начале лета всегда возникает желание разнообразить гардероб, сменить стиль, прическу или в целом
имидж. Аксессуары осуществят ваше желание: самый
простой образ они могут сделать стильным. Повязки и
банданы на голову — основной тренд лета 2021.Также
не теряют своей актуальности платки, которые можно
использовать, повязывая на шею или в качестве зажима для волос. Необычные геометрические очки — еще
один стильный прием. Не забывайте и о бижутерии,
которая в этом сезоне приобрела новые формы и яркие оттенки.

MANGO

MANGO

STRADIVARIUS
MASSIMO DUTTI

MANGO

MANGO

PULL&BEAR

KOTON

CHARLES&KEITH
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БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

КӨЙЛЕКТЕН ӘДЕМІ БИКИНИГЕ ДЕЙІН:
ШОМЫЛУ КИІМІ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
ОТ ПЛАТЬЯ ДО ИЗЯЩНОГО БИКИНИ: ЭВОЛЮЦИЯ КУПАЛЬНИКА
Жаздың келуімен біз демалыс және қала сыртындағы
сапарлар туралы ойлана бастадық. Жазғы маусымды әдемі және стильді купальниксіз елестету қиын.
Сіз заманауи купальник модельдері бұрынғы костюмдерге ұқсамайтынын білдіңіз бе?
18 ғасырға дейін адамзат баласы шомылу костюмдерінің қажеттілігін сезінбеді. Ежелгі Римде әйелдер
мен ерлер су қоймаларында бірге шомылды. Жағажай
костюмдері тек басынан кесілген ұзын матаға ұқсады.
Еуропалық орта ғасырларда көпшілік алдында шомылу
тәжірибесі болған жоқ. Адамдар тек жуыну немесе кір
жуу мақсатында су қоймаларына жейделер мен іш
киімдермен түсті.
18 ғасырда Еуропада алғашқы курорттар пайда бола
бастаған кезде, алғаш рет шомылуға арналған киім қажет болды. Купальниктердің пайда болуы курорттық
инфрақұрылымның дамуымен тікелей байланысты
деп айтуға болады. Сол кездегі әйелдердің шомылу
костюмі жабық жағасы бар ұзын көйлек сияқты болды.
Көйлектің етегі көтерілмеуі үшін әйелдер оған түрлі
металл заттар байлады.
19 ғасырда тіпті қызбен бірге суға әкелуге болатын арнайы шомылу машинасы пайда болды. Лифт оны суға
түсіріп, қайтадан көтерді, өйткені су болған ауыр купальникте бұл мәселе болатын. Купальниктер тізенің
ортасына дейінгі көйлек сияқты және шалбармен болды.

С приходом лета мы стали задумываться об отпуске
и поездках за город. Летний сезон трудно представить без красивого и стильного купальника. Знали ли
вы, что современные модели купальников не похожи
на те костюмы, что были раньше?

19 ғасырдың аяғында жүзу олимпиадалық спорт түріне
айналды, ал шомылу костюмі айтарлықтай өзгерді. Ол
қысқа және қарапайым болды: кринолиндер, желбіршектер, шұлықтар жоғалып кетті. 1930 жылдары алғаш
рет екі элементтен тұратын ашық купальниктер сәнге
енді. Бұл нағыз прогресс болды. Жаңа трендті журналдар қолдай кетті. Бөлек купальниктердегі қыздар пинап стиліндегі суреттердің басты кейіпкерлері болды.
OYSHO

В конце 19 века плавание превратилось в олимпийский вид спорта, и купальный костюм значительно
преобразился. Он стал короче и проще: исчезли кринолины, оборки, чулки. В 1930-е годы в моду впервые
вошли открытые купальники из двух элементов. Это
стало настоящим прогрессом. Новый тренд подхватили глянцевые журналы. Девушки в раздельных купальниках стали главными героинями иллюстраций в стиле пинап.

YAMAMAY

CALZEDONIA

YAMAMAY
PENTI

Почти до 18 века человечество не испытывало потребности в купальных костюмах. В Древнем Риме женщины и мужчины купались в водоемах вместе. Пляжные
костюмы напоминали лишь длинную ткань с разрезом
для головы.
В европейском средневековье публичные купания не
практиковались. Люди погружались в водоемы в рубашках и белье только с практической целью: помыться или постирать.
В 18 веке, когда в Европе стали появляться первые курорты, впервые возникла необходимость в одежде
для купания. Можно сказать, что появление купальников напрямую связано с развитием курортной инфраструктуры. Женский купальный костюм того времени
выглядел как длинное платье с закрытым воротом.
Чтобы подол платья не приподнимался, женщины привязывали к нему различные металлические предметы.
В 19 веке появилась даже специальная купальная машина, которую можно было ввозить в воду вместе с девушкой. Лифт погружал ее в воду и поднимал обратно,
так как самостоятельно в мокром тяжелом купальнике
это было проблематично. Купальники выглядели как
платье длиной до середины колена и с шароварами.
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Источник фото: ресурсы Internet

1946 жылы француз дизайнері Луи Реар алғаш рет бикини купальнигін ұсынды. Оны француз бишісі Мишелин Бернардини тайсалмастан киді. Әйелдер сән трендін жағымсыз қабылдап және алпысыншы жылдарға
дейін әдемі қарапайым модельдерді таңдады. Бикинидің танымалдылығына кинематограф үлкен әсер етті.
Осы сәттен бастап 60-жылдарға дейін монокини, танкини, микрокини, трикини кезек-кезек сәнге айналды.
Заманауи купальниктердің моделі — бұл үлгілердің,
фактуралар мен баспаның сан алуандығы. Дизайнерлер үшін 2021 маусымының шабыты 20 ғасырдың
ортасындағы эстетика болды. Бүгінгі таңда елуінші
және алпысыншы жылдар стиліндегі купальниктер, бір
иыққа біріктірілген модельдер, жоғары белдікті жеке
купальниктер, шілтер, желбіршектер және гүлді басып
шығару өзекті болып табылады. 2021 жазының тренді
— бұл спорттық стильдегі минималистік купальниктер.
Ең дұрысы, барлық жағдайларға бірден бірнеше нұсқа
болғаны жақсы.

В 1946 году французский дизайнер Луи Реар впервые
представил купальник-бикини. Его смело надела французская танцовщица Мишелин Бернардини. Женщины отрицательно отреагировали на модный тренд и
вплоть до шестидесятых годов выбирали элегантные
скромные модели. На популярность бикини огромное влияние оказал кинематограф. С этого момента и
вплоть до 60-х годов в моду попеременно входили монокини, танкини, микрокини, трикини.
Современные модели купальников — это многообразие фасонов, фактур и принтов. Вдохновением сезона
2021 для дизайнеров послужила эстетика середины 20
века. Сегодня актуальны купальники в стиле пятидесятых и шестидесятых годов, слитные модели на одно
плечо, раздельные купальники с высокой посадкой,
кружево, воланы и цветочный принт. Тренд лета 2021
— минималистичные купальники в спортивном стиле.
В идеале иметь сразу несколько вариантов на все случаи жизни.
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LIFE TIME ТАНДАУЫ / ВЫБОР LIFE TIME
ФУТБОЛКА,
LC WAIKIKI

ШЛЯПА,
MANGO

НОУТБУК APPLE MACBOOK AIR M1,
ALSER.KZ
НОВЫЕ ВКУСЫ,
STARBUCKS

ЖАЗДЫҢ ЖАҢА ТОПТАМАЛАРЫ
НОВИНКИ
ЛЕТА

ПОГРУЗИТЕСЬ В

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РОЛИК
ДЛЯ ТЕЛА D691, BORK
ПЛАТЬЕ, ZARA
ПОМАДА
LOVE ME
LIPSTICK,
MAC

АРОМАТ DIOR HOMME,
BEAUTYMANIA

ТУФЛИ,
ZARA

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ,
L’OCCITANE

ТЕННИСНЫЕ
КРОССОВКИ
AG LT21,
LACOSTE

Жаз — жарқын түстер
мен тамаша көңіл-күй
уақыты! Имиджді өзгерту, жарқын жазғы
сатып алу немесе жаңа
гаджетпен қуантудың
нағыз уақыты. Біз сіздер
үшін «Хан Шатыр» СОО
дүкендерінен
табуға
болатын осы айдың қызықты жаңа топтамаларын жинадық.

Лето — пора ярких
красок и отличного настроения! Самое время сменить имидж,
порадовать себя яркой
летней покупкой или
новым гаджетом. Мы
собрали для вас интересные новинки этого
месяца, которые можно найти в магазинах
ТРЦ «Хан Шатыр».
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Привет, лето! В этом сезоне Pandora отражает
суть лета в новых дизайнах своих изделий,
вдохновленных солнечными днями у моря.

Время беззаботной радости и приключений,
лето, требует ярких закатов и океанских волн.
Летняя коллекция Pandora отмечает сезон
к
новыми красочными
подвесками: браслетом,
вдохновленным сверкающими океанскими
волнами, и серьгами с культивированным
пресноводным жемчугом. Сочетайте разные
металлы вместе, комбинируйте браслеты и
подвески вместе с прохладными и теплыми
тонами или носите серьги с пресноводным
культивированным жемчугом, чтобы создать
непринужденную летнюю элегантность.

СМАРТ-ЧАСЫ APPLE WATCH SERIES 6,
SULPAK

Лето — это веселье, свобода и
игривость. В этом сезоне
Милли Бобби Браун выбрала
новые шармы Pandora Me,
которые приглашают вас
проявить смелость,
уверенность и
пр
продемонстрировать свою
индивидуальность.

«Океан — это огромная подводная страна чудес,
полная разнообразной жизни», — говорят
Франческо Терцо и А. Филиппо Фикарелли,
вице-президент Pandora по креативным
вопросам. «Наши новые дизайны, посвященные
океану, представляют собой глубокое
погружение в этот мир и понимание его
бесконечных сокровищ».

Подвеска оберег в форме
рыбки синего цвета.
Символ удачи и духовных
достижений.

АЗИЯЛЫҚ КҮТІМ: ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН ЕҢ ЖАҚСЫ ӨНІМДЕР
УХОД ПО-АЗИАТСКИ: ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ
Азиялық тері күтімі техникасы бүкіл әлемге танымал. Азиялықтардың таңқаларлық аппақ түсті
терісінің құпиясы қарапайым — үнемі көп сатылы
күтім. Біз барқыт таза теріге қол жеткізуге көмектесетін азиялық косметиканың ең жақсы өнімдерін
жинадық.

Во всем мире известна азиатская техника ухода за
кожей. Секрет удивительно белоснежной ухоженной
кожи азиаток прост — регулярный многоступенчатый уход. Мы собрали лучшие средства азиатской
косметики, которые помогут вам добиться бархатной чистой кожи.

BIORE ГИДРОФИЛЬДІ МАЙ, BEAUTYMANIA
Макияжды кетірудің тиімді құралдарының бірі — гидрофильді май.
Сумен жанасқан кезде де өзінің тазарту қасиеттерін сақтайды, тепе-теңдігін бұзбай теріге оңай таралады.
ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО BIORE, BEAUTYMANIA
Одно из эффективных средств для снятия макияжа — гидрофильное масло. Даже при контакте с водой сохраняет свои очищающие
свойства, легко распределяется по коже, не нарушая ее баланс.
DR.JART+ АЛЬГИНАТ МАСКАСЫ, IT’S SKIN
Альгинат маскалары танымалдылыққа ие болды. Құрамына жасуша
регенерациясы мен коллаген өндірісін ынталандыратын альфа-жөке қышқылы кіреді. Альгинат маскасы терінің серпімділігін тез қайтарады, жаңа, сау көріністі қалпына келтіреді.
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА DR.JART+, IT’S SKIN
Альгинатные маски завоевали популярность. В состав входит альфа-липоевая кислота, стимулирующая клеточные процессы регенерации и выработку коллагена. Альгинатная маска быстро возвратит коже упругость, восстановит свежий, здоровый вид.
BANILA CLEAN IT ZERO ТАЗАРТҚЫШ ШЕРБЕТІ, КОКО
Кілегейлі шербет текстурасы бар тазартқыш крем — Кореядағы макияжды кетіру құралдарының арасында №1 хит. Шербет жеңіл цитрус хош иісіне ие және оның еритін құрылымының арқасында оны
қолдану нағыз рахатқа айналады! Макияжды, соның ішінде суға
төзімді макияжды кетіруге көмектеседі.
ОЧИЩАЮЩИЙ ЩЕРБЕТ BANILA CLEAN IT ZERO, KOKO
Очищающий крем с текстурой сливочного щербета — хит №1 в
Корее среди средств для удаления макияжа. Щербет имеет легкий
цитрусовый аромат, а благодаря тающей текстуре его применение
превращается в настоящее удовольствие! Помогает удалить макияж, в том числе и водостойкий.
MEDI-PEEL ALGO-TOX ТЕРІНІ ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ, KOKO
Бұл детокс әсері бар теріні терең тазартуға арналған гель. Тіпті
тұрақты косметика мен тоналды құралдарды тиімді ерітеді.
Құрғақтық тудырмайды және теріні ылғалдандырып, нәрлендіреді.
ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ MEDI-PEEL ALGO-TOX, KOKO
Это гель для глубокого очищения кожи с эффектом детокса. Эффективно растворяет даже стойкую косметику и тональные средства.
Не вызывает сухости и сохраняет кожу увлажнённой и напитанной.
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DR. JART+ КЕРАМИДТЕРІ БАР ТЕРЕҢ ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН САРЫСУ,
KOKO
Dr.Jart+ — даңққа ие болған ең танымал брендтердің бірі. Сарысудың құрамында керамидтердің 5 түрі бар. Терінің құрғауы мен сусыздануын тиімді түрде жояды, токсиндердің, вирустар мен бактериялардың тері жасушаларына енуіне жол бермейді.
ГЛУБОКОУВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С КЕРАМИДАМИ DR.JART+,
KOKO
Dr.Jart+ — один из самых известных брендов, который завоевал
славу. Сыворотка содержит в своём составе 5 видов керамидов. Эффективно устраняет сухость и обезвоженность кожи, препятствуя
попаданию в клетки кожи токсинов, вирусов и бактерий.

MEDI-PEEL VOLUME TOX CREAM PEPTIDE 9 БЕТКЕ АРНАЛҒАН КРЕМІ,
КОКО
Medi-Peel Volume TOX — қыздардың сүйікті серияларының бірі.
Пептидтері бар жасартушы крем барлық жасушалық жүйелердің
жұмысын жақсартады, теріні қартаюдан қорғайды, қорғаныс тосқауылын қалпына келтіреді.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА MEDI-PEEL VOLUME TOX CREAM PEPTIDE 9, KOKO
Medi-Peel Volume TOX — одна из излюбленных серий среди девушек. Омолаживающий крем с пептидами улучшает функционирование всех клеточных систем, защищает кожу от старения, восстанавливает защитный барьер.

POWER 10 FORMULA САРЫСУЫ, IT’S SKIN
Power 10 сериясы — IT’S SKIN брендінің бестселлері. Белсенділігі жоғары ингредиенттері бар барлық өнімдер терінің кез-келген
мәселелерін кешенді шешуге бағытталған. Тыныштандыратын сарысу тері тесіктерін тарылтады, майлы жылтырды жояды.
СЫВОРОТКА POWER 10 FORMULA, IT’S SKIN
Серия Power 10 — бестселлер бренда IT’S SKIN. Все средства с высокоактивными ингредиентами направлены на комплексное решение любых проблем кожи. Успокаивающая сыворотка сузит поры,
устранит жирный блеск.

ГИАЛУРОН ҚЫШҚЫЛЫ БАР ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН ТОНЕР, IT’S SKIN
Гиалурон қышқылы бар қуатты ылғалдандырғыш теріні ылғалмен
қанықтырып, серпімділігін арттырады. Лезде әсер ету үшін тонерді
эмульсия, сарысу немесе гиалурон қышқылы бар креммен бірге
қолдану керек.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНЕР С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, IT’S SKIN
Мощное увлажняющее средство с гиалуроновой кислотой способно в миг насытить кожу влагой и повысить ее эластичность. Для
моментального эффекта следует применять тонер в комплексе с
эмульсией, сывороткой или кремом с гиалуроновой кислотой.
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ТАҢҒАЛДЫРАМЫЗ ЖӘНЕ ҚУАНТАМЫЗ:
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАҢА
ТОПТАМАЛАР
УДИВЛЯЕМ И РАДУЕМ: НОВИНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 маусымда Халықаралық балаларды қорғау күні атап
өтіледі. Бұл балаға көбірек көңіл бөліп, көбірек эмоциялар берудің тағы бір кішкентай себебі. Біз сіздің
балаларыңызға міндетті түрде ұнайтын қызықты
және пайдалы заттарды жинадық.

1 июня отмечается Международный день защиты
детей. Это еще один маленький повод подарить ребенку больше внимания и больше эмоций. Мы собрали
интересные и полезные вещи, которые точно понравятся вашим детям.

«ТЕҢІЗ ШАЙҚАСЫ»,
«ДЕТСКИЙ МИР» ОЙЫНЫ
Жаңа ыңғайлы орындалатын классикалық танымал
ойын. Шайқастан бастайтын сәт келді! Бүкіл отбасы
үшін көңілді ойын. Ойыншық ықылас, логикалық
қабілеттер, математикалық
және стратегиялық дағдыларды дамытуға ықпал
етеді.

ИГРА «МОРСКОЙ БОЙ»,
«ДЕТСКИЙ МИР»
Классическая популярная
игра в новом удобном исполнении. Пора начать сражение! Веселая игра для
всей семьи. Игрушка способствует развитию внимательности, логических способностей, математических
и стратегических навыков.

«ДРОНДАР
ШАЙҚАСЫ»,
«ДЕТСКИЙ МИР» КВАДРОКОПТЕРЛЕР ЖИЫНТЫҒЫ
Екі дронның қайсысы
ептілік пен дәлдікке ие болады? Шайқастар ұйымдастырып, ұшудан ләззат
алыңыз. Жинаққа 2 дрон
кіреді, олардың арасында
сіз шайқас ұйымдастыра
аласыз. Ұшу режимінде сіз
әртүрлі трюктерді орындай
аласыз: сальто, тұзақтар.

НАБОР КВАДРОКОПТЕРОВ
«БИТВА ДРОНОВ»,
«ДЕТСКИЙ МИР»
Какой из двух дронов окажется более ловким и
метким? Устраивайте сражения и наслаждайтесь полетом. В комплект входят
2 дрона, между которыми
можно устроить сражение.
В режиме полета можно
выполнять различные трюки: сальто, петли.

ЗЕРГЕРЛІК
БҰЙЫМДАРДЫҢ ЖАҢА КОЛЛЕКЦИЯСЫ, PANDORA
Дизайнерлік
зергерлік
бұйымдарындағы барлық
маңызды және қымбат
сәттерді түсіретін ерекше
дизайн бренді. Сіз бір сериядан зергерлік бұйымдар
жинағын жинай аласыз
немесе мультфильмдердің
сүйкімді
кейіпкерлерін
таңдай аласыз.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ, PANDORA
Уникальный дизайнерский
бренд, который запечатлеет все ваши важные и
драгоценные моменты в
дизайнерских украшениях.
Можно собрать коллекцию
украшений из одной серии или подобрать шарм с
культовыми персонажами
мультфильмов.
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XIAOMI ТІС ЩЕТКАСЫ, SULPAK
Бұл қарапайым электрлік тіс щеткасы емес. Ыңғайлы мобильді қосымша және бейнеролик сіздің
балаңызға тістерін қалай дұрыс
жууды үйренуге көмектеседі.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА XIAOMI, SULPAK
Это не простая электрическая
зубная щетка. Удобное мобильное приложение и наглядный видеоролик помогут вашему ребенку научиться правильно чистить
зубы.

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
Т. НЕЛЬСОН КІТАБЫ, MARWIN
Балалар арасында ең танымал
сүйікті мультфильмдердің бірі.
Енді сіз кітапқа бейімделуді және
кішкентай оқырмандарды сиқырлы әлемдерге қайтаратын көптеген керемет кітаптарды сыйлай
аласыз.

КНИГА НЕЛЬСОН Т. «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН», MARWIN
Один из самых популярных среди
детей любимых мультфильмов.
Теперь можно подарить и книжную адаптацию и еще много чудесных книг, возвращающих маленьких читателей в волшебные
миры.

АКСЕССУАРЛАР КОЛЛЕКЦИЯСЫ,
ACCESSORIZE
Сөмкелер, ACCESSORIZE әшекейлері — бұл сіздің балаңызға
ұнайтын нәрселер. Ағылшын
брендінің жарқын, стильді, әдемі
өнімдері. Бұл брендтің коллекциялары әрдайым уақыт үрдістеріне
сәйкес келеді және барлық тауарлар сапа мен қолжетімді бағаны
біріктіреді.

КОЛЛЕКЦИИ
АКСЕССУАРОВ,
ACCESSORIZE
Сумки, украшения от ACCESSORIZE
— то, что понравится вашему ребенку. Яркие, стильные, красивые
изделия английского бренда. Коллекции этой марки всегда соответствуют тенденциям времени,
а все товары сочетают качество и
доступную цену.

LEGO CITY КОНСТРУКТОРЫ, «ДЕТСКИЙ МИР»
LEGO City Oceans конструкторы
ғылыми-зерттеу кемесі бортындағы қызықты саяхат. Құрастыруға
деген қызығушылық пен шығармашылық дамуға деген сүйіспеншілікті біріктіретін жас зерттеушілерге ұнайды.

КОНСТРУКТОР LEGO CITY,
«ДЕТСКИЙ МИР»
Конструктором LEGO City Oceans
— увлекательнейшее путешествие на борту научно-исследовательского корабля. Понравится
юным исследователям, объединяющим в себе любовь к конструированию и желание творческой
реализации.

MARVEL КОЛЛЕКЦИЯСЫ, MINISO
Бүкіл әлемдік MARVEL киноматография бағалаушылары және
жанкүйерлеріне MINISО-дағы аксессуарлар ұнайды. Күрішкелер,
кеңсе, магниттер, Marvel кейіпкерлері мен жарқын дизайны бар
кілемшелер тіпті ересек адамды
бей-жай қалдырмайды.

КОЛЛЕКЦИЯ MARVEL, MINISO
Поклонникам и ценителям кинематографической вселенной
MARVEL понравятся аксессуары
в MINISO. Кружки, канцелярия,
магниты, коврики с персонажами
Marvel и ярким дизайном не оставят равнодушным даже взрослого.
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КӨҢІЛ-КҮЙ ТҮСІ —
ЖАЗ
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ —
ЛЕТО

«Детский мир» — қаладағы
ең танымал балалар дүкендерінің бірі. Киім, аяқ киім
және аксессуарлар жиынтығынан басқа, мұнда ойыншықтар, шығармашылық тауарлар, балалар тағамы және
көлік табуға болады.

Түрлі-түсті жарқын бейнелер
мен жақсы көңіл-күй уақыты!
Балалардың жазғы коллекцияларынан шабыт алып, жаңа
идеялар мен жаңа шешімдерге бағыт алыңыз!

Время красочных ярких образов
и хорошего настроения! Вдохновляйтесь нашим обзором
детских летних коллекций и отправляйтесь за новыми идеями
и новыми решениями!

КОТОН-да барлық маусымға
арналған ең үлкен киім таңдауы бар. Жақсы композиция,
қолжетімді бағалар және коллекция дизайны — брендтің
басты артықшылығы болып
табылады.

В KOTON один из самых больших выборов одежды на все
сезоны. Хороший состав, демократичные цены и дизайн
коллекций — главные преимущества бренда.

OSTIN KIDS — бұл кездейсоқ стильдегі заманауи
киім бренді. Жаңа туылған нәрестелер үшін де, 12-14
жастағы ұлдар мен қыздар үшін де күнделікті гардеробқа арналған бейнелерді табу оңай.
OSTIN KIDS — это бренд современной одежды в
стиле casual. Легко найти образы для повседневного гардероба как для новорождённых, так и для
мальчиков и девочек 12-14 лет.

PENTI түрік бренді —
бұл балаларға арналған
купальниктер, үй киімдері мен пижамалардың
әдемі және стильді коллекциясы.

NAME IT дүкенінің ерекшелігі —
қолайлы бағадағы сапалы киім.
Бұл әр күн үшін сәнді балалар
бейнелері.
Особенность магазина NAME IT
— качественная одежда по приемлемым ценам. Это модные
детские образы на каждый день.

LC WAIKIKI — «Хан Шатыр» СОО бірнеше балалар киім дүкені. 4 жастан 14 жасқа дейінгі балаларға арналған түрлі-түсті және стильді модельдер.
LC WAIKIKI — несколько магазинов детской
одежды в ТРЦ «Хан Шатыр». Красочные и стильные модели для детей в возрасте от 4 до 14 лет.

ORCHESTRA — бұл
маталардың сапасы
мен стильді дизайнымен өзін дәлелдеген балаларға арналған француз сән
бренді.

Турецкий бренд PENTI
— это красивые и стильные коллекции купальников, домашней одежды и пижам для детей.

ORCHESTRA — это
французский бренд
модной одежды для
детей, который зарекомендовал себя
качеством тканей и
стильным дизайном.
«Детский мир» — один из самых популярных детских магазинов в городе. Кроме коллекций
одежды, обуви и аксессуаров,
здесь можно найти игрушки,
товары для творчества, детское
питание и транспорт.
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DEFACTO-да
балалар
мен жаңа туған нәрестелерге арналған киімнің
үлкен таңдауы ұсынылған. Ыңғайлы және
заманауи киім жағымды
бағамен.

LACOSTE KIDS — бұл егжей-тегжейлі жүзеге асырылған
және мінсіз пішілген стиль. Француз брендінің коллекция- В DEFACTO представлен
лары жоғары сапасымен және тозуға төзімділігімен ерекше- большой выбор одежды для детей и новоленеді.
рожденных. Удобная и
LACOSTE KIDS — стиль, воплощенный в деталях и идеаль- современная одежда по
ном крое. Коллекции французского бренда отличаются вы- приятным ценам.
соким качеством и износостойкостью.
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MONSOON — бұл стильді көйлектердің ең үлкен таңдауы
арқасында танымал болған
ағылшын бренді. MONSOON
өзінің коллекцияларында этникалық мотивтер мен сән
трендтерін біріктіреді.

ADIDAS KIDS — спорттық
киім бренді. Өнім материалдарының сапасына байланысты бала кез-келген
спорт секциясында өзін
еркін сезінеді.

MONSOON — английский
бренд, который завоевал славу благодаря самому большому выбору стильных платьев.
MONSOON в своих коллекциях
сочетает этнические мотивы и
модные тенденции.

ADIDAS KIDS — бренд
спортивной одежды. Благодаря качеству материалов изделий ребенок будет
чувствовать себя свободно
на любой спортивной секции.

ZARA KIDS-тен сіз фотосессияларға,
мерекелерге,
іс-шараларға немесе күнделікті гардеробқа арналған
киімдерді ала аласыз.

В ZARA KIDS можно подобрать одежду для фотосессий, праздников, мероприятий или для повседневного
гардероба.

TIFLANI-де балалар ортопедиялық аяқ киімі
ұсынылған. Балалардың
табан
ерекшеліктері
ескеріле отырып, экологиялық материалдан жасалады.
В TIFLANI представлена
детская ортопедическая
обувь. Изготавливается
из экологичных материалов с учетом особенностей детской стопы.
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ТРЦ KHAN SHATYRR 1 ЭТАЖ

БІР ДЕММЕН ОҚЫЛАТЫН 5 БАЛАЛАР КІТАБЫ
5 ДЕТСКИХ КНИГ, КОТОРЫЕ ЧИТАЮТСЯ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
Функе К.: «Чернильное сердце»
Хикаяның ортасында он екі жасар қыз Мегги мен кітапты дауыстап оқығанда, оның кейіпкерлері тіріліп өмірге келетін, керемет дарынға ие оның әкесі. Рас, оның
орнына тыңдаушылардың бірі жазушы ойлап тапқан
әлемде кездеседі, бірақ өздеріңіз білетіндей, кітаптарда тек жақсы кейіпкерлер ғана болмайды...
Спрингер Н.: «Энола Холмс и маркиз в мышеловке»
Алдымен Энола жас маркиздің жоғалуы туралы жаңалыққа назар аудармады. Бірақ іздеу жалғаса берді,
бүкіл Скотленд-Ярд табанынан таусылды, ал маркиз
сол күйі табылмады. Энола қылмыс орнын тексеруге
шешім қабылдады және мүлдем күтпеген қорытындыға келді: бала үйден өзі кетіп қалған. Бірақ онымен
әрі қарай не болды?
Верн Ж.: «Дети капитана Гранта»
Шытырман оқиғалы әдебиет тарихындағы ең жақсы
шығармалардың бірі. Серуендеу кезінде лорд Гленарван мен оның әйелі Элен қайтыс болған капитан Гранттың жартылай жуылған хаты бар бөтелкені табады. Ол
тірі. «Дункан» яхтасы бас айналдыратын және қауіпті
оқиғаларға толы жүзу сапарына аттанады…
Твен М.: «Приключения Тома Сойера»
Том Сойер мен оның досы Гекльберри Финн туралы
қызықты оқиға бірден балалар әдебиетінің классикасына айналды. Олар мектепте, Джексонның орманды
аралында, сот отырысында, қорқынышты иесіз қалған
үйде батылдықпен, құлшыныспен және өзіне деген
сеніммен өз құқықтарын қорғайды.
Сент-Экзюпери А. де: «Маленький принц»
Әлем әдебиеті тарихындағы ең әйгілі шығарма. «Біз
бәріміз бала кезден шыққанбыз», - дегенді еске салады
автор. Бұл ең маңызды: достық пен махаббат, борыш
пен адалдық, сұлулық пен зұлымдыққа төзбеушілік туралы қарапайым және шынайы айтылатын даналық
ертегі-астарлы әңгіме.
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Функе К.: «Чернильное сердце»
В центре повествования отважная двенадцатилетняя
девочка Мегги и ее отец, обладающий чудесным даром: когда он читает книгу вслух, ее герои оживают.
Правда, взамен кто-то из слушателей оказывается в
придуманном писателем мире, а как известно, в книгах
бывают не только добрые персонажи...
Спрингер Н.: «Энола Холмс и маркиз в мышеловке»
Сначала Энола не обратила внимания на новость о
пропаже юного маркиза. Но поиски продолжались,
весь Скотленд-Ярд сбился с ног, а маркиза так и не нашли. Энола решила осмотреть место преступления и
пришла к совершенно неожиданному выводу: из поместья мальчик ушел сам. Но вот что с ним стало дальше?
Верн Ж.: «Дети капитана Гранта»
Одно из лучших произведений в истории приключенческой литературы. Во время своей прогулки лорд
Гленарван и его жена Элен находят бутылку с полуразмытой запиской считавшегося погибшим капитана
Гранта. Он жив. Яхта «Дункан» отправляется в плавание, полное головокружительных и опасных приключений…
Твен М.: «Приключения Тома Сойера»
Захватывающая повесть о Томе Сойере и его друге
Гекльберри Финне почти сразу стала классикой детской литературы. С отвагой, задором и верой в себя
добиваются они своего права в школе, на лесистом
острове Джексона, на судебном заседании, в страшном заброшенном доме.
Сент-Экзюпери А. де: «Маленький принц»
Самое знаменитое произведение в истории мировой
литературы. «Все мы родом из детства», — напоминает нам автор. Мудрая сказка-притча, в которой просто
и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу.

НАБОР ДЛЯ ИГРЫ В
БАДМИНТОН, MARWIN

СПОРТ ЖӘНЕ БЕЛСЕНДІ ОЙЫН-САУЫҚ:
ЖАЗ БОЙЫНША ГИД
СПОРТ И АКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
ГИД ПО ЛЕТУ
Жазда баланың бос уақыты мен энергиясы көп болады. Оны белсенді және таза ауада өткізгені жақсы. Жылы мезгіл белсенді іс-шаралармен айналысуға
миллион мүмкіндік береді. Балаларға арналған жазғы
спорт — бұл футбол, баскетбол, гимнастика, теннис және басқа да көптеген таза ауадағы спорт
түрлері. Жазды көңілді және белсенді өткізу туралы
біздің кеңестерімізді пайдаланыңыз.

Летом у ребенка появляется достаточно много
свободного времени и энергии. Лучше, если он проведет его активно и на свежем воздухе. Теплая пора
дает миллион возможностей заниматься активными видами деятельности. Летний спорт для детей — это и футбол, и баскетбол, и гимнастика, и
теннис, и еще много других видов, которыми можно
заниматься на открытом воздухе. Воспользуйтесь
нашими советами, как провести лето весело и активно.
ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ,
OSTIN KIDS

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ, «СПОРТМАСТЕР»

КОМПЛЕКТ DISNEY
MICKEY MOUSE,
ADIDAS KIDS

РЮКЗАК,
ADIDAS KIDS

ХУДИ,
ADIDAS KIDS

НАБОР С ТАРЕЛКАМИ-БАТУТАМИ,
«СПОРТМАСТЕР»

СКЕЙТБОРД «СПОРТМАСТЕР»

БЕГОВЕЛ,
«ДЕТСКИЙ МИР»

ЛЕТНЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ,
OSTIN KIDS

НАБОР ДЛЯ ПЛЯЖНОГО
БАДМИНТОНА, «СПОРТМАСТЕР»

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ,
ИГРА «БУМЕРАНГ», «СПОРТМАСТЕР»
«СПОРТМАСТЕР»

САМОКАТ,
«СПОРТМАСТЕР»

РАЗДВИЖНЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ,
«СПОРТМАСТЕР»
РОЛЛЕРСЕРФ,
«СПОРТМАСТЕР»

Жаяу серуендеу немесе жүгіру баланың денсаулығына Отлично действуют на здоровье ребенка пешие прожақсы әсер етеді. Саябақтарда немесе елорда жаға- гулки или бег. Выходите на прогулку с детьми в парках
лауында балалармен серуендеуге шығыңыз. Қаланың или набережной столицы. Излюбленные парки горосүйікті саябақтары — Тұңғыш Президент атындағы да — парк имени Первого Президента, Центральный
саябақ, Орталық саябақ, Триатлон саябағы, Жетісу са- парк, Триатлон-парк, парк Жетысу.
ябағы.
Июнь — сезон детского транспорта. Можно кататься
Маусым — балалар көлігінің мезгілі. Елорда жағала- вдоль набережной столицы или в Ботаническом саду
уында немесе ботаникалық бақта велосипедпен, само- на велосипедах, самокатах или роликах. Подберите
каттармен немесе роликтермен серуендеуге болады. подходящий маршрут — и вперед за новыми впечатЖаңа әсер алу үшін қолайлы бағытты таңдаңыз және лениями!
алға!
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Жылдың ыстық мезгілінде скейтбординг маусымы
басталады. Жетісу саябағында экстремалды спорт әуесқойлары үшін осы спорт түрімен жаттығу үшін арнайы алаң құрылған.
Ашық ауада ойын-сауықтың кез-келген түрі пайдалы.
Бадминтон, теннис жиынтығын, «Бумеранг» ойынын,
ұшатын табақтарды сатып алыңыз және жеңістерге
жетіңіз! Ең батыл адамдар үшін қорғаныс жабдықтары
туралы ұмытпаңыз.

В жаркое время года начинается сезон скейтбординга.
В парке Жетысу создана для любителей-экстремалов
специальная площадка, чтобы тренироваться этим видом спорта.
На свежем воздухе полезны любые виды развлечений.
Приобретайте набор для бадминтона, тенниса, игру
«Бумеранг», летающие тарелки и вперед к победам!
Не забудьте о защитной экипировке для самых смелых.

Барлық қажетті киім, аяқ киім, спорт және белсенді демалыс аксессуарларын UNDER ARMOUR, ADIDAS KIDS,
«Спортмастер», ZARA KIDS, «Детский мир», NAME
IT, OSTIN KIDS, LC WAIKIKI KIDS, DEFACTO, KOTON,
ORCHESTRA дүкендерінен сатып алуға болады.

Всю необходимую одежду, обувь, аксессуары для
спорта и активного отдыха вы можете приобрести в
магазинах UNDER ARMOUR, ADIDAS KIDS, «Спортмастер», ZARA KIDS, «Детский мир», NAME IT, OSTIN KIDS,
LC WAIKIKI KIDS, DEFACTO, KOTON, ORCHESTRA.

31

Бақытты балалық шақ — табысты және өзіне
сенімді адамның қалыптасуының негізі. Кейде
біз бақытты қуанышты сәт туралы білімді қымбат заттарға: гаджеттерге, ойыншықтарға, киімдерге ие болу деп білеміз. Бірақ өмір дегеніміз
— сатып алынған заттардың тізімі емес, алынған
әсерлердің тізімі. Ойыншықтар мен гаджеттер
ешқашан балаға әсерлер мен тәжірибе әкелетін
шынайы қуанышты алмастырмайды. Балаларыңызға жан жылулығын сыйлаңыз, біз сізге қалай сыйлау керектігін айтамыз:
Саяхат. Баланың сүйікті орнына сапарға
шығыңыз. Бұл басқа елге, қалаға саяхат немесе
ойын-сауық саябағына қарапайым саяхат болуы
мүмкін.
Мастер-класс. Балаға пайдалы тәжірибе іздеңіз.
Өз үйіңізде ғылыми зертхана ұйымдастыра аласыз. Бұл сіздің назарыңыз және баланың дамуы.
Үстел ойындары. Олар дағдыларды дамытады
және отбасын біріктіреді.
Шығармашылық демалыс. Суретті сандар бойынша бірге сурет салыңыз, қолөнер бұйымын жасаңыз немесе пазл жинаңыз.
Мақтау. Балаңызға ол туралы басқалардың
көзінше жақсы нәрсе айтып отырғаныңызды кездейсоқ естуге мүмкіндік беріңіз.
Белсенді демалыс. Велосипед тебу, конькиде
тұруға тырысу немесе гироскутерді игеру — ұзақ
уақытқа эмоция қалдырады!
Соңында, күн сайын өзіңіз де бақытты болыңыз.
Тек өзіңіздің үлгіңіз арқылы баланы бақытты болуға үйрете аласыз.

Счастливое детство — основа становления успешного и уверенного в себе человека. Порой мы сужаем понимание счастливого радостного момента
до обладания заветными предметами: гаджетами,
игрушками, одеждой. Но жизнь — это список полученных впечатлений, а не список приобретенных
вещей. Игрушки и гаджеты никогда не заменят ребенку настоящую радость, которую приносят полученный опыт и впечатления. Дарите душевное тепло вашим детям, а мы подскажем вам как:
Путешествия. Отправьтесь в поездку в любимое
место ребенка. Это может быть путешествие в другую страну, город или простой поход в парк развлечений.
Мастер-класс. Ищите полезный опыт для ребенка.
А можно организовать научную лабораторию и у
себя дома. Это и ваше внимание, и развитие ребенка.
Настольные игры. Развивают навыки и сплочают
семью.
Творческий выходной. Нарисуйте вместе картину по
номерам, смастерите поделку или соберите пазлы.
Похвала. Позвольте своему ребенку случайно услышать, как вы говорите о нем что-то хорошее в присутствии других.
Активный отдых. Покататься вместе на велосипеде, попробовать встать на коньки или освоить гироскутер — эмоции останутся надолго!
Наконец, будьте и сами счастливы каждый день.
Только собственным примером можно научить ребенка быть счастливым.
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А ВТО Р С К А Я КО ЛО Н К А

А В Т О Р Л Ы Қ Б А ҒА Н

« Н Ұ РЛ Ы Н АУ Қ А Н »
АКЦИЯСЫНА
Қ АТ Ы С У
ЕРЕЖЕЛЕРІ:

« 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

1. «Хан Шатыр» СОО бір күнде
20 000 теңгеден кем емес сомаға сауда жасаңыз.
2. Атриумдағы промоүстелде сатып алулардан фискалдық және
банктік чектерді беріңіз және
қатысушы купонын алыңыз.
3. Купондарды «Хан Шатыр»
СОО әртүрлі дүкендерінен бір
күн ішінде жалпы сомасы 20
000 теңгеге чектерді көрсеткен кезде алуға болады. Купон
келесі ұтыс ойынына дейін акцияға қатысады. Акцияның лототроны ай сайын жаңартылып
отырады.
4. Акцияға 18 жасқа толған кез
келген адам қатыса алады.
5. Келесі ұтыс ойыны 22 маусымда @khanshatyr Instagram
парақшасында тікелей эфирде
өтеді. Жаңалықтарды қадағалаңыз!

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «НҰРЛЫ НАУҚАН»
25 сәуір мен 28 қыркүйек аралығында біздің сауда-ойын-сауық орталығында «Нұрлы Науқан» акциясы
өтуде, онда сіз супержүлде ұтып ала аласыз. Ай сайын біз екі адамға үздік қонақ үйлерде тұруға жолдама
ойнатамыз, атап айтқанда, Түркия, Египет, БАӘ-дегі Rixos желісінің үздік әлемдік қонақүйлері және Қазақстанның үздік қонақ үйлеріне жолдама!
25 мамыр күні @khanshatyr Instagram парақшасының тікелей эфирінде «Нұрлы Науқан» акциясының алғашқы
ұтыс ойыны өтті. Біз жолдама иегерлерінің есімдерін
анықтадық!
Набиева Маржан, №000278 купоны, Қазақстанның
Нұр-Сұлтан қ., Rixos President Astana қонақ үйінде тұруды ұтып алды.
«Мен бұл сыйлықты алған кезде менің туған күнім болатын. Бұл керемет сыйлық! Менің ұлым акцияға көптен бері қатысқысы келген еді. Бұл жолы купонды ол
лақтырды және купон жүлделі болып шықты. Енді «Хан
Шатырға» үлкен махаббатпен кіремін».
Тулебаева Асемгуль, № 000248 купоны, Түркияның Анталья қ., Rixos Premium Tekirova отелінде тұруды жеңіп
алды.
«Мен «Хан Шатырда» үнемі үлкен жүлделер ойнайтылатынын білемін. Мен қатты үміттенбедім және сенбедім. Жолдаманы жеңіп алғаныма өте қуаныштымын!
Мен балаларға қарапайым заттар сатып алғанмын. Ең
бастысы — берілген эмоциялар. Сіздерге рақмет!»
Мырзакасимов Бахытжан, №01320 купоны, Мысырдың,
Шарм-Эль-Шейх қ., Rixos Premium Seagate қонақ үйінде
тұруды жеңіп алды.
Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз!

С 25 апреля по 28 сентября в нашем торгово-развлекательном центре проходит акция «Нұрлы Науқан»,
в которой вы можете выиграть большие призы.
Каждый месяц мы разыгрываем проживание в лучших
мировых отелях сети Rixos в Турции, Египте, ОАЭ и
лучших отелях Казахстана!
25 мая в прямом эфире Instagram на странице @
khanshatyr прошел первый розыгрыш акции «Нұрлы
Науқан». Мы узнали имена счастливых обладателей
призов!
Набиева Маржан, купон №000278, выиграла проживание в отеле Rixos President Astana в г. Нур-Султан, Казахстан.
«Как раз, когда я получаю этот приз, у меня день
рождения. Это прекрасный подарок! Мой сын хотел
поучаствовать в акции очень давно. В этот раз он закинул купон, он и оказался выигрышным. Теперь в «Хан
Шатыр» захожу с любовью».
Тулебаева Асемгуль, купон №000248, выиграла проживание в отеле Rixos Premium Tekirova, в г. Анталья,
Турция.
«Знаю, что в «Хан Шатыр» постоянно разыгрываются
большие призы. Сильно не надеялась и не верила. Я
была безмерно рада, что выиграла сертификат! Покупала я обычные вещи для детей. Самое главное — это
подаренные эмоции. Спасибо вам!»
Мырзакасимов Бахытжан, купон №01320 выиграл проживание в отеле Rixos Premium Seagate в г. Шарм-ЭльШейх, Египет.
От души поздравляем наших победителей!
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Instagram-дағы тікелей эфирдің көрермендері арасында біз NEW BALANCE
және Chaplin Cinemas серіктестерімізден бағалы сыйлықтар ойнаттық.
«Хан Шатыр» СОО тұрақты акцияларына қатысыңыз және жеңімпаз атаныңыз! Барлық жаңалықтарды
@khanshatyr Instagram аккаунтынан
қадағалаңыз.

Среди зрителей прямого эфира в
Instagram мы разыграли ценные подарки от партнеров NEW BALANCE и
Chaplin Cinemas.
Участвуйте в постоянных акциях
в ТРЦ «Хан Шатыр» и выигрывайте! За всеми новостями следите в
Instagram-аккаунте @khanshatyr.
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П РА В И Л А У Ч А С Т И Я
В А К Ц И И « Н Ұ РЛ Ы
Н АУ Қ А Н » :
1. Совершите покупки в ТРЦ
«Хан Шатыр» за один день на
сумму не менее 20 000 тенге.
2. Предоставьте фискальный и
банковский чеки с покупок на
промостойке в атриуме и получите купон участника.
3. Купоны можно получить при
предъявлении чеков на общую
сумму 20 000 тенге за один
день из разных магазинов в ТРЦ
«Хан Шатыр. Купон участвует в
акции до дня следующего розыгрыша. Лототрон акции обновляется каждый месяц.
4. Участвовать в акции имеет
право любой человек, достигший 18 лет.
5. Следующий розыгрыш пройдет 22 июня в прямом эфире Instagram на странице @
khanshatyr. Следите за новостями!

«Хан Шатыр» показался мне очень красивым, величественным. Я из другого города, но, когда бываю в столице, прихожу первым делом сюда. Здесь просторно,
уютно. Сегодня пройдемся по бутикам, зайдем попить
кофе.

Махаббат

#KHANSHATYR

@_ayala_abdanova

Маған мұндағы дүкендер ұнайды. Мысалы, MASSIMO
DUTTI, COLINS, ал мекемелерден — COFFEBOOM. Мен
мұнда кинотеатрға да келемін. Мұнда жайлы, әдемі,
көптеген дүкендер бар. «Хан Шатыр» — адам келгісі
келетін сауда орталықтарының бірі.

Евгений

@aigerimzhubaeva

Сіздердің үздік суреттеріңіз
Life Time журналының беттерінде! Бізді Instagram-да
#khanshatyr хештегімен немесе
Khan Shatyr Entertainment Center
геолокациясымен белгілеңіздер.

Мне нравятся здесь магазины. Например, MASSIMO
DUTTI, COLINS, а из заведений — COFFEBOOM. В кинотеатр тоже сюда прихожу. Здесь уютно, красиво, много
магазинов. «Хан Шатыр» — один из тех ТРЦ, куда хочется приходить.

@a.abd.uali

Демалыс күні ұлымызбен бірге серуендеп жүрміз. Біз
«Хан Шатырға» киім, аяқ киім сатып алуға келеміз, кейде тамақ ішеміз. Дүкендерден KANZLER, JACK&JONES,
ZARA ұнайды. Біз әрқашан ол жерлерден бір нәрсе аламыз.
Гуляем с сыном в выходной день. Приходим в «Хан
Шатыр» покупать вещи, обувь, иногда остаемся перекусить. Из магазинов нравятся KANZLER, JACK&JONES,
ZARA. Всегда что-нибудь там приобретаем.

Азамат

@akmarzhan_zholdasbayeva
@valeriya_tsoy89

«Хан Шатырда» жігітіме сыйлық сатып алуды шештім.
Маған MEXX, MANGO, ZARA брендтері ұнайды. Әрине,
STARBUCKS-тан кофе ішу сәтін жіберіп алмаймын. Егер
қонақтар келсе, біз алдымен осында келеміз, өйткені
мұнда бәрі бір жерде: сауда, ойын-сауық, салондар, мекемелер.

Айбала

@adik_2391

Ваши лучшие фото на страницах журнала Life Time! Отмечайте нас в Instagram под хештегом
#khanshatyr или геолокацией Khan
Shatyr Entertainment Center.

Решила в «Хан Шатыр» купить подарок для молодого
человека. Мне лично нравятся бренды MEXX, MANGO,
ZARA. Конечно, не пропускаю кофе в STARBUCKS. Если
приезжают гости, мы в первую очередь приходим
сюда, ведь здесь все в одном месте: шопинг, развлечения, салоны, заведения.
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@damira_9
@adiyamussina

@irina_lyan_

#KHANSHATYR

ЗАМЕТКИ О ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

«ÕАН ØАТЫР» СОО ТУРАЛЫ ЖАÇБАЛАР

«Хан Шатыр» маған өте әдемі, айбынды болып көрінді.
Мен басқа қала тұрғынымын, бірақ елордаға келгенде
алдымен осында келемін. Мұнда кең, жайлы. Бүгін біз
бутиктерді аралап, кофе ішуге барамыз.

«ÕАН ØАТЫРДАҒЫ» ҚЫÇЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
Шай рәсімдерін бағалайтындар
«Унция» дүкенін бағалайды. Бұл
шай мен кофенің табиғи түрлерін, шай мен кофе ыдыстарын,
керек-жарақтарды, тәттілер мен
сыйлықтарды сатып алуға болатын
кеңістік. Ройбуш, улун, пуэр шайының керемет дәмін татыңыз. Дүкеннің басты артықшылығы — шайдың
нағыз және сапалы сұрыптарының
үлкен таңдауы. Орналасқан жері:
1 қабат.
ADIDAS Stan Smith кроссовкаларының жаңа коллекциясымен қуантады. Бұл классикалық кроссовкалар,
олардың дизайны әртүрлі мультфильмдердің кейіпкерлерінен шабыт алған. Бұл модельдің құрамына
қайта өңделген талшықтардан жасалған Primegreen материалы кіреді.
Тегіс синтетикалық үстіңгі жағы теріге ұқсайды және солай сезіледі. Қайта өңделген материалдардан жасалған кроссовкалар пластикалық
қалдықтарды жоюға көмектеседі.
Орналасқан жері: 1 қабат.

ADIDAS радует новой коллекцией
кроссовок Stan Smith. Это классические кроссовки, дизайн которых
был вдохновлен героями различных
мультфильмов. В состав этой модели входит материал Primegreen,
созданный из переработанных волокон. Гладкий синтетический верх
выглядит и ощущается как кожа.
Кроссовки из переработанных материалов помогут положить конец
пластиковым отходам. Расположение: 1 этаж.
Жазғы маусым — көшедегі белсенді ойындар уақыты. Балаларды жағымды және күтпеген сыйлықпен қуантқыңыз келе ме?
Fortnite ойынынын бағалайтындар
MARWIN-нің су тапаншалары мен
Nerf бластерлерін ұнатады. Аулада,
жағажайда, ыстық күнде кез-келген
жерде көңілді су атысы үлкен рахат пен ләззат әкеледі. Орналасқан
жері: 1 қабат.

MAC косметика дүкенінде Disney
сериясының керемет бейнелерінен
шабыт алған жаңа коллекция бар.
Круэлла — косметикалық өнімдердің жаңа коллекциясындағы «101
далматинец» фильмінің ең танымал
кейіпкерлерінің бірі. Топтаманың әр
құралы 70-ші жылдардағы стильдегі
бүлікшіл бейнені бейнелейтін эксклюзивті екі түсті қаптамада. Орналасқан жері: 1 қабат.

Ценители чайных церемоний по
достоинству оценят магазин «Унция». Это пространство, где можно купить настоящие сорта чая
и кофе, чайно-кофейную посуду,
аксессуары, сладости и подарки.
Отведайте изысканные вкусы чая
ройбуш, улун, пуэр. Главное достоинство магазина — большой
выбор настоящих и качественных
сортов чая. Расположение: 1 этаж.

В магазине косметики MAC новая
коллекция, вдохновленная знаковыми образами серии Disney. Круэлла
— один из самых известных персонажей фильма «101 далматинец»
в новой коллекции косметических
продуктов. Каждое средство коллекции в эксклюзивной двухцветной упаковке, отражающей бунтарский образ в стиле 70-х годов.
Расположение: 1 этаж.
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Летний сезон — время активных
игр на улице. Хотите порадовать детей приятным и неожиданным подарком? Ценителям игры Fortnite
понравятся водяные пистолеты
и бластеры Nerf от MARWIN. Во
дворе, на пляже, в любом месте в
жаркий день веселая водная перестрелка принесет массу удовольствия и море восторга. Расположение: 1 этаж.

ТУРИЗМ

Долина Шаров

Памятник в Актау

Вид на город Актау

АҚÒАУ — ҚАЗАҚСÒАННЫҢ ÒЕҢІЗ ҚАҚПАСЫ
АКТАУ — МОРСКИЕ ВРАТА КАЗАХСТАНА
Каспий теңізінің жағалауында Ұлы даланың құшағында
жайылған ыстық қала бүгінде Қазақстанның ең танымал туристік бағыттарының біріне айналуда. Бұл
жағалаудағы Ақтау қаласы. Каспий жағалауларының
әсемдігімен көмкерілген.

Знойный город, раскинувшийся в объятиях великой
степи на побережье Каспийского моря, сегодня становится одним из самых популярных туристических направлений Казахстана. Это прибрежный город Актау.
Окутан очарованием лазурных берегов Каспия.

Мұнда Маңғыстау түбегінің қол тимеген бірегей табиғаты, мөлдір таза суы бар көркем жағажайлары
және жаңа заманауи Rixos Water World Aktau қонақ үйі
бар. Мұндағы демалыс әсерге бай болады.
Сапарыңызды қаланың сұлулығымен танысудан
бастаған дұрыс. Бірден теңіз жағалауына барыңыз,
онда сіз теңіздің әдемі көрінісін тамашалай аласыз.
Бірқатар ескерткіштер теңіз тақырыбын жалғастырады. Христофор Колумбтың аты аңызға айналған
үш кемелерінің бірінде қалпына келтірілген қаланың
көрнекті ескерткіштерінің бірін қарау керек. Жақын
жерде қаланың тұмар-символы — шамшырақ орналасқан. Теңіз жағалауындағы даңғылмен серуендеп,
осы жердің ерекше рухын сезініңіз.
Ақтаудың ең басты көрікті жері мен інжуі — шексіз
және керемет әдемі теңіз. Қала орталығында жағалау
тік және жартасты. Мұнда жартастан секіруді ұнататындар жиналады. Осы жерден теңіз шығанағының
шынайы көркем көрінісі ашылады. Ақтауға Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген экстремалдар Каспий
толқынында сырғанауға келеді. Қайықтар мен катамарандар теңіз айдынында сырғанайды. Жағажай маусымы Каспийде маусым айында теңіз 26-27°C дейін
жылынғанда басталады.

Здесь уникальная нетронутая природа полуострова
Мангыстау, живописные пляжи с кристальной чистой
водой и новый современный отель Rixos Water World
Aktau. Отдых здесь богат впечатлениями.
Ваше путешествие лучше начинать со знакомства с
красотой города. Сразу же отправляйтесь на набережную, где можно насладиться прекрасным видом моря.
Морскую тематику продолжает ряд памятников. Стоит посмотреть на один из знаковых памятников города, воссозданный по одному из трех легендарных
кораблей Христофора Колумба. Неподалеку находится символ-оберег города — маяк. Прогуляйтесь по
приморскому проспекту и ощутите особый дух этого
места.
Самая главная достопримечательность и жемчужина
Актау — море, бескрайнее и фантастически прекрасное. В центре города берег обрывистый и скалистый.
Здесь собираются любители прыжков со скалы. Отсюда открывается поистине живописный вид на морской залив. В Актау приезжают покататься на волнах
Каспия экстремалы со всего Казахстана. По морской
глади скользят катера и катамараны. Пляжный сезон
начинается на Каспии в июне, когда море прогревается до 26-27°C.
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Плато Устюрт

Қаладан бірнеше ондаған километрге ұзасаңыз, сіз
басқа ғаламшарға түскендей боласыз — сіздің алдыңызда Маңғыстау түбегінің табиғи көрікті жерлері
пайда болады. Үстірт жонының жары мен жартастары
әр саяхатшыға қарауға тұрарлық көркем пейзаж болып табылады. Үстірт жоны — ежелгі мұхит түбі. Мұнда сіз ерекше жартастардың арасында керемет кадрлар жасай аласыз.
Саура көлі — тағы бір әдемі жер, шөлдің ортасындағы
әсем жасыл оазис. Көлдің жағасында ғасырлар бойы
талдар мен қызыл шіліктің ну қопасы өседі. Бір қызығы, көл бір-бірінен бес жүз метр қашықтықта орналасқан екі бөліктен тұрады.
Тағы бір жұмбақ жер бар — шарлар алқабы. Ол дөңгелек пішінді тас үйіндісімен толтырылған. Тас шарлар
қайдан пайда болды және олардың шығуы әлі күнге
дейін құпия болып қала береді.

Отъезжая на пару десятков километров от города, вы
будто попадаете на другую планету — перед вами
предстают природные достопримечательности полуострова Мангистау. Каньоны и обрывы плато Устюрт
представляют собой живописный пейзаж, на который стоит взглянуть каждому путешественнику. Плато
Устюрт — дно древнего океана. Здесь можно сделать
великолепные кадры среди необычных скал.
Озеро Саура — еще одно красивейшее место, живописный зеленый оазис посреди пустыни. На берегу
озера растут вековые ивы и густые заросли ракиты.
Примечательно, что озеро состоит из двух частей, расположенных в пятистах метрах друг от друга.
Есть здесь и еще одно загадочное место — долина
Шаров. Она заполнена каменными глыбами округлой
формы. Откуда взялись каменные шары и каково их
происхождение, до сих пор остается загадкой.
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Вид на Каспийское море

ТУРИЗМ

МАУСЫМ/ИЮНЬ

Таяуда ғана Ақтауда All Inclusive-All Exclusive жаңа
тұжырымдамасымен бес жұлдызды люкс Rixos Water
World Aktau қонақ үйі ашылды. Ол таза құмды жағажай мен мөлдір суы бар Каспий теңізінің көркем
жағалауында орналасқан. Қонақ үй өз қонақтарына
сәнді нөмірлер мен теңіз бейнесін тамашалауға болатын виллалар ұсынады. Мейрамханалар мен барларда халықаралық асхананың таңдаулы тағамдарын ұсынады. Қонақ үй аумағында теңіз суы мен
жылытуы бар «Инфинити» бассейні, «Релакс» бассейні, су ойын-сауықтары бар қызықты Water World
тақырыптық паркі, түрлі сырғанау төбешіктері, әйгілі
Rixy балалар клубы бар. Түрік хаммамы және Anjana
SPA, фитнес-орталықтар, спорт аймағы, көптеген ойын-сауық алаңдары — мұның барлығы сіз үшін. Rixos
Water World Aktau қонақ үйінің тұжырымдамасы —
бұл сіз қайта келгіңіз келетін экологиялық таза, әдемі
жердегі тамаша орын.

Совсем недавно в Актау открылся роскошный пятизвездочный отель Rixos Water World Aktau с новой
концепцией All Inclusive-All Exclusive. Располагается
он на живописном побережье Каспийского моря с
чистейшим песчаным пляжем и кристально-лазурной
водой. Отель предлагает своим гостям роскошные номера и виллы с видом на море. В ресторанах и барах
подают изысканные блюда международной кухни. На
территории отеля расположены бассейн «Инфинити»
с морской водой и подогревом, бассейн «Релакс»,
увлекательный тематический парк Water World с водными развлечениями, разнообразные горки, знаменитый детский клуб Rixy. Турецкий хаммам и Anjana
SPA, фитнес-центры, спортивная зона, большое разнообразие развлекательных площадок — все это для
вас. Концепция отеля Rixos Water World Aktau — это
идеальное расположение в экологически чистом, красивом месте, в которое вам захочется вернуться.
Отель Rixos Water World Aktau
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