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1. Pomysły na sesję  

O to cały jest ambaras – żeby dwoje chciało na raz.  Jeśli masz ochotę  na konkretną sesję 

rodzinną, biznesową, bieliźnianą itp. trzeba to zakomunikowa już w pierwszej wiadomości do 

fotografa. Często pomocne okazuje się również przejrzenie portfolio takowego. Sprawdź 

proszę, czy dany fotograf robi zdjęcia w tematyce jaka Cię interesuje. Nie każdy zajmuje się 

wszystkimi typami zdjęd, są też ludzie bardziej wyspecjalizowani. Ciężko więc będzie 

wymagad od fotografa koncertowego zdjęd komunijnych – to dwa różne światy, które 

fotografuje się inaczej.  

2. Oczekiwania 

Przykładowe zdjęcia, które Ci się podobają, będą super pomocne w naprowadzeniu 

fotografa na właściwy trop – pamiętaj jednak, że każdy ma swój własny sty. Dobry tatuażysta 

nie skopiuje nigdy wzoru od innego artysty, tak samo dobry fotograf nigdy nie wykona 

identycznego zdjęcia. Takie zdjęcia – zwane przez fotografów moodboardem pomagają 

jednak zrozumied ogólną wizję i naprowadzid  na klimat jaki chcemy osiągnąd. 

3. Telefony, adresy, kontakt 

Sprawa może dośd banalna, ale w ferworze przygotowao, w szczególności jeśli jest                    

to Twoja pierwsza sesja, często można zapomnied o takich podstawach. Poproś fotografa                

o dokładny adres miejsca gdzie ma odbywad się sesja lub miejsca zbiórki w przypadku sesji 

plenerowej. Podaj proszę telefon do siebie i spodziewaj się tego samego od fotografa –                 

w razie czego takie platformy jak Messenger, Instagram, Whatsapp dobrze sprawdzą się jako 

alternatywa.  

4. Cera 

Na tydzieo przed sesją nie polecam żadnych nowych zabiegów kosmetycznych,  jak                        

i zabiegów ingerujących mocno w strukturę skóry. Aby uzyskad efekt promiennej  i sprężystej 

cery starajmy się dobrze nawodnid nasz organizm co najmniej na 7 dni przed zdjęciami. Dzieo 

przed sesją pomocny może okazad się również peeling twarzy jak i dokładny peeling ust – 

suchy naskórek na wargach znacznie utrudni nakładanie pomadki i zmniejszy jej trwałośd             

wpłynie także na pogorszenie estetyki.  

5. Włosy 

Na zdjęcia najlepiej przyjśd ze świeżo umytymi włosami, bez żadnych nałożonych 

specyfików. Jeśli na sesji nie jest obecny fryzjer zapewne pomocne okaże się również wzięcie 

ze sobą szczotki/grzebienia, ze 2-3 gumki do włosów i kilka wsuwek. Dobrze będzie również 

byś nie przychodziła na sesję w spiętych włosach, aby gumka nie odznaczyła się na nich.  
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6. Dłonie 

O ile sesja nie jest pin-upowa lub nie jest to kampania lakierów do paznokci najlepiej 

sprawdzą się kolory neutralne. Proste, delikatne, naturalne paznokcie będą idealne. Dobrze 

nada się także manicure w kolorach nude. 

7. Owłosienie 

Aparat widzi wszystko! Jest to jednocześnie błogosławieostwo i przekleostwo. Z tego 

powodu naturalne, jasne włoski które na co dzieo nie rzucają się w oczy, mogą na sesji 

okazad się problemem. Dokładna depilacja pach i nóg to niestety  nie wszystko podczas 

przygotowao. Usunięcie wąsika, włosów z brody czy  też depilacja okolic bikini  w wypadku 

zdjęd bieliźnianych to absolutny mus. Czasem może przydad się również ogolenie takich 

miejsc jak ręce czy plecy. 

8. Nastawienie  

Przed aparatem chcemy pokazad jak najlepszą wersję siebie – ma byd to w koocu 

pamiątka na lata i powód do zadowolenia. Dokładnie z tego powodu niezbędne                            

jest aby na sesję przyjśd świeżym i wypoczętym. Sen jest naszym największym 

sprzymierzeocem w walce o dobry wygląd. Stres oczywiście również nie ułatwia sprawy,               

ale jest to naturalna reakcja na nowe doświadczenia. To po stronie fotografa leży,                        

aby zadbał o dobrą atmosferę na sesji. Wtedy dobry efekt będzie murowany! 

9. Ubrania 

Jeśli na sesji nie jest obecny stylista koniecznie ustal z fotografem co masz ze sobą                

zabrad ! W zależności od tematyki sesji (np. sensualna, biznesowa, portretowa) strój będzie 

wyglądał inaczej, ale jest kilka uniwersalnych zasad. Po pierwsze szpilki – aby sylwetka 

wyglądała lepiej, nawet jeśli są to tylko ujęcia do pasa, trzeba założyd buty na obcasie. Żadne 

tenisówki czy stanie na palcach nie zastąpi dobrej szpiki – absolutny must have na sesji. 

Druga rzecz to ubrania we właściwym rozmiarze. Nikt podczas zdjęd nie będzie zerkał na 

metkę czy jest tam wypisane S, M czy L, a za małe ubrania odznaczą się na skórze i podkreślą 

każdy, nawet najmniejszy mankament. Ubrania za luźne za to  w drugą stronę, często 

zakrywają wszelkie atuty.  Ostatnia rzecz to prasowanie, wymięte ubrania tracą cały swój 

kształt i urok, jeśli chcemy wyglądad schludnie i pięknie, zadbajmy o czyste i wyprasowane 

rzeczy. 
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