
Najlepszym momentem na sesję ciążową jest okres między 28. a 37. tygodniem
ciąży, kiedy brzuszek jest już ładnie zaokrąglony, a mama ciągle czuje się

dobrze. Najważniejszym aspektem jest to, aby kobieta w tym czasie czuła się
komfortowo. 

Przyszła mama powinna zatroszczyć się o makijaż, który nie powinien być
błyszczący. Najlepiej matowy. 

Jeśli chodzi o bieliznę, to najlepiej sprawdzi się bielizna w kolorze beżowym,
cielistym. 

 
Po mojej stronie leżą stylizacje oraz suknie ciążowe dla Mamy. 

Czy partner może uczestniczyć w sesji? 
Oczywiście, jednak proszę, aby był ubrany w gładką koszulkę, bez wzorów
rozpraszających uwagę. Preferowana jest biała, granatowa lub niebieska

koszula.   
W sesji mogą uczestniczyć dzieci(rodzeństwo), jednak proszę wcześniej o taką

informację oraz przygotowanie stroju dla dziecka- bez naszywek, dużych
wzorów odwracających uwagę.

 
Sesja może odbyć się w studiu fotograficznym w Wolbromiu, bądz w plenerze. 
Proszę o informację co do planowanego terminu porodu oraz rozmiaru ubrań.

 
S T Y L I Z O W A N A  F O T O G R A F I A
N O W O R O D K O W A

Najlepszym momentem na wykonanie sesji noworodkowej  jest dzień
pomiędzy 6, a 14 dniem życia maleństwa, jednak w pewnych sytuacjach

można przesunąć datę do 21 dni po porodzie. 
Do końca drugiego tygodnia życia zazwyczaj noworodki dość dużo i mocno
śpią,  poza tym są w tym okresie bardzo gibkie, co ułatwia pozycjonowanie

maluszka.
Wstępny termin sesji należy umówić najlepiej będąc w ciąży. Następnie

konkretny termin ustalamy zaraz po narodzinach maleństwa.
Na sesję należy zabrać ze sobą mleko modyfikowane (jeśli mama karmi
mm), smoczek nawet jeśli nie jest używany na co dzień, oraz zapasowe

pieluszki. 
Zapewniam ubranka dla dziecka, owijki, gadżety oraz cały potrzebny sprzęt.

Jeśli w sesji będzie uczestniczyć rodzeństwo, proszę o zabranie stroju dla
niego. Najlepiej delikatne kolory, ubrania bez naszywek, czy naklejek, które

odwracają uwagę od modeli. 
 

F O T O G R A F I A  C I Ą Ż O W A

Ważne informacje przed sesją 



FOTOGRAFIA DZIECIĘCA I RODZINNA

Sesja dziecięca powyżej 6 miesiąca dziecka wraz z rodzicami.
Jeśli dziecko nie siedzi jeszcze samodzielnie, sesja odbywa się przy udziale
rodziców i rodzeństwa. 
Posiadam ubranka dla dzieci między 6, a 13 miesiącem życia. Należy
wcześniej poinformować jaki rozmiar ubrania nosi dziecko. 

Sesja może odbyć się w plenerze, bądź w studiu fotograficznym.
Preferuje spontaniczne kadry, luźną atmosferę oraz dużo wygłupów ;)
Przed sesją proszę o informację, kto będzie brał udział w sesji. 

 
Pracę usprawni, jeśli starsze dziecko zaraz po sesji rodzinnej, pojedzie z
drugim rodzicem, bądź uda sie na pobliski plac zabaw.  Sesja twa mniej

więcej 1,5- 4 godziny, więc starszak może się niepotrzebnie denerwować w
nagrzanym pomieszczeniu.

Proszę wcześniej o informację, kto będzie brał udział w sesji.

SESJA WHITE 

Jest to sesja wykonywana na białym tle, minimalistyczna. 
Jako sesja rodzinna, ciążowa, kobieca portretowa, dziecięca czy na roczek,
a nawet noworodkowa na rękach u rodziców. Sesje są wykonywane w
zaaranżowanym do tego jasnym studio. W sesji WHITE nie skupiamy się
na wymyślnych stylizacjach i akcesoriach, a na pełnych emocji ujęciach
tworzących fotograficzne historie.

SESJE CIĄŻOWE, RODZINNE ORAZ
DZIECIĘCE LIFESTYLE W DOMU U
KLIENTA
Sesje lifestyle to szerokie pojęcie, pod którym może kryć się wiele innych
określeń – sesja rodzinna, noworodkowa, czy też pary. Są to sesje
wykonywane w Waszym mieszkania podczas zabawy z dzieckiem,
ubierania choinki, czy też wygłupów. Na tym polega sesja lifestyle, by
wszystko to, co finalnie zobaczycie na zdjęciach było Wasze. Sesja
rodzinna jest wykonywana w najjaśniejszym pomieszczeniu. Nie zabieram
tła i światła sztucznego (lamp). Sesja odbywa się przy świetle zastanym.



C E N A  S E S J I  O B E J M U J E :

 
 
 
 

-wiedzę i doświadczenie,

- koncepcję całej sesji,

- indywidualność sesji,

- stylizacje ( ubranka, owijki, suknie ciążowe itd),

- aranżację i gadżety ( koce, koszyki, opaski itd,

- usługę fotograficzną,

- profesjonalną i autorską obróbkę graficzną ,

- profesjonalną selekcję zdjęć – tak by każde ujęcie

 było wyjątkowe,

- jakość najwyższej klasy sprzętu fotograficznego,

- najwyższej jakości wydruki 

- sprawdzane na etapie drukowania.

Z jakim wyprzedzeniem umówić się na sesję?
Najlepiej około dwóch tygodni przed sesją. Można zrobić to też wcześniej. 

 
Czy dostanę odbitki, czy tylko zdjęcia w wersji elektronicznej?

Oddaję również odbitki. W zależności od pakietu, zdjęcia są albo do pobrania,
albo na pendrive, który ja daje.

 
Czy mogę dokupić dodatkowe zdjęcia ?

Tak, każde dodatkowe zdjęcie jest płatne 30 zł/szt 
 

Ile czeka się na zdjęcia
Zdjęcia do wyboru przesyłam do 7 dni, natomiast gotowe zdjęcia są do dwóch

tygodni od wyboru.
 

Czy wykonujesz zdjęcia w weekendy?
Tak, ale miejsca są mocno ograniczone z uwagi na to że wykonuję również

reportaże.
 

Czy mogę sesję kupić dla kogoś?
Oczywiście można kupić voucher na sesję i podarować ją komuś bliskiemu :)

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania



P O Z O S T A Ł E  I N F O R M A C J E

tel. 530853442
www.isoizabela.pl

email: istobierska@wp.pl
 

Istnieje możliwość dokupienia  do podstawowego pakietu, dodatkowych poddanych
obróbce graficznej fotografii 30 zł/ sztuka.

Pozostałe zdjęcia z sesji, bez obróbki graficznej można kupić  400 zł /całość nieobrobionego
materiału.

 

NIE ODDAJE PLIKÓW RAW.  CENY NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJI. 

 

 Czas oczekiwania na zdjęcia do wyboru, to max 7 dni.

Standardowy czas oczekiwania na gotowe zdjęcia to 2-3 tygodnie od wyboru zdjęć. Zdjęcia należy

odebrać osobiście w studiu fotograficznym w Wolbromiu po wcześniejszym ustaleniu daty, bądź

wysyłam listem poleconym za dodatkową opłatą.

 

 

Uprzejmie informuję, że w celu rezerwacji terminu pobieram zadatek 50 zł płatny przelewem na

konto bankowe 94 1050 1618 1000 0092 4313 0334.
 

Decydując się na sesję w moim wykonaniu, klienci akceptują mój styl pracy, kadry oraz obróbkę zdjęć,

która nie podlega zmianom oraz zapoznali się z niniejszym regulaminem.


