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https://youtu.be/N4eTDXACfNE   "Познавательный фильм": из чего делают парики и как 

наращивают ресницы 

https://youtu.be/0b76YLtxHVE    Відео про клеєні постижерні вироби 

https://youtu.be/UaT9EmMdvfQ    цветы из лент МК / Проклеенная лента 

https://youtu.be/pSl-ezlN6eE     Праздничное украшение для вечерней прически 

https://youtu.be/Lmx26ahK-T4    ПОСТИЖЕРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ВОЛОС   

https://youtu.be/-7bfNxfDFfw      ПОСТИЖ - УКРАШЕНИЕ ИЗ ВОЛОС 

https://youtu.be/Th0rlhwPrrk    Украшение Для Прически из Проклеенной Атласной Ленты 

https://youtu.be/6GkwH20b8bc   Виды постижа. Технология изготовления постижа (раджу) 

https://youtu.be/YqnJCAmKwz4   Производство ресниц для наращивания 

 https://youtu.be/D3rjd1_O_Xw     Профессия: постижѐр 

https://youtu.be/H8arkQM-cNo    как делают парики 

https://youtu.be/R540VRPlG4Y    історія перук 

2. Кращим матеріалом для виготовлення постижерних виробів є натуральне волосся 

людини. Вони красиві і легко піддаються різним видам обробки: миття, фарбування, 

хімічну завивку і пр. Однак натуральне волосся надходять у виробництво в 

обмеженій кількості, тому виникає необхідність в матеріалах, які їх замінюють. 

В даний час для виготовлення пастіжерних виробів у великих кількостях 

використовують спеціально розроблені для цих цілей штучні волокна – акрил, вініл,  

канекалон (екстракт водоростей), лафін та ін Ці волокна мають переваги і недоліки і 

відрізняються лише хімічними дополнитель і формою поперечного перерізу. 

Найбільшу популярність отримали штучні волосся з волокна канекалон. Вироби з 

канекалона не піддаються 

фарбуванню та хімічній завивці. 

Оформлення їх у модельну 

зачіску вимагає дотримання 

певних правил. Перука довго 

буде виглядати ошатним, якщо 

його правильно зберігати і 

систематично доглядати за ним. 
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ІСТОРІЯ 

Постижну справу люди знали за багато років до нашої ери. Найбільш бурхливий розвиток це 

мистецтво здобуло в ХVII-XIX в. в ., коли мода на перуки поширилась в більшості країн Європи. 

По багатству оздоблення та формі перуки того часу, судили про положення в суспільстві власника. 

Майстерність виготовлення перук було відомо не багатьом і передавалась спадкоємцям, від батька 

до сина, як скарб і велика цінність. 

Вже відомо, що в середньовіччі та ще раніше виготовляли та носили підроблене волосся. 

Прекрасне волосся, дане нам природою, його треба укласти в зачіску, щоб виявити і підкреслити 

їх красу, гру кольору, здоровий блиск. Укладене волосся завжди більш привабливі, а жінку 

особливо прикрашає ошатна, урочиста зачіска. З глибокої давнини люди прикрашали своє 

волосся. У різні періоди розвитку людського суспільства робилися різні укладання волосся. 

Можна простежити, як ускладнювалося перукарське мистецтво в античні часи по статуям 

грецьких богинь - Афродіти, Афіни, Психеї і інших. У той час вже були спеціальні раби, які 

виконували зачіски. В епоху Ренесансу копіювали моделі греків, вносячи в них сучасні елементи. 

З'явився новий стиль. Зачіски в цей час поєднують завивку з плетінням волосся, косами, джгутами, 

декоративними прикрасами. Художники Леонардо да Вінчі, Рафаель, Боттічеллі та інші, 

зображуючи на портретах прекрасних жінок, мимоволі відбивали і моду свого часу на одяг і 

зачіску 

У XVII-XVIII століттях при королівських дворах з'явилася мода на перуки. Їх носили дуже 

заможні люди, що займають високі посади при дворі. Перука коштував дорого. Франція стала 

законодавицею моди. Мода на перуки поширилася по всій Європі. Росія теж не стала винятком. 

Наприклад, Ломоносов на всіх портретах зображений у перуці. 

З'явилися фахівці з виготовлення перук - Постижери. Чоловічі перуки з локонів світлих тонів 

нагадували пуделів. Їх носили королівські сім'ї та їх наближені. 

Придворні носили більш дешеві каштанові перуки, прикрашені мереживами і стрічками.Свого 

кульмінаційного моменту це мистецтво досягло напочатку XVIII століття. Коли Єрвей - майстер 

по виготовленню підробленого волосся виготовив перуку алонж, тобто перуку з довгими 

локонами у 1737 р., в той час була введена повинність носити перуку с косами. У Берліні була 

створена і гільдія перукарського мистецтва. 

Майже в кожній нарядній(вечірній, весільній, видовищній, конкурсній) зачісці використовуються 

постижні прикраси. 



Фантазійні зачіски можуть на 90% складатися з постижерних виробів і декоративних доповнень. 

Заздалегідь підготовлені деталі дають змогу значно прискорити виконання складної зачіски, 

досягти ефекту наявності власного довгого волосся, його об'ємності. 

У наш скоро плинний час є потреба швидко перевтілюватися із бізнес-леді у чарівну та 

романтичну жінку якраз і мають місце постижні вироби, які доповнять образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


