
שלום לך ותודה שבחרת להצטלם אצלנו, איזו התרגשות :-)  הנה כמה המלצות חשובות:
כמה מילים על הימים שלפני הצילום ובוקר הצילום בימים לקראת הצילומים אנחנו

ממליצים לשתות הרבה. במידה ואת מסתפרת, כדאי לעשות זאת כשבוע לפני הצילומים כדי
לתת לשיער שלך לחזור לעצמו.  בלילה לפני הצילום מומלץ לישון שינה נינוחה כדי להגיע

לצילומים רעננה ורגועה, בבוקר הצילום חשוב לאכול ארוחה קטנה ולא מכבידה כדי
שתרגישי בנוח בצילומים. בסטודיו יהיה כיבוד קל.

מה צפוי לך בסשן הצילום? זהו יום של כיף ואת במרכזו. בואי ליהנות, להתחבר לעצמך
ולנשיות שלך, הקשיבי לעצמך וקחי את הזמן ליהנות מהרגע. יתכן שזו הפעם הראשונה שלך

מול מצלמה, אל דאגה את לא מגיעה לסטודיו כדי להיות דוגמנית.
רובנו לא מרגישים נוח מול המצלמה, לכן אנחנו נעשה הכל כדי לתת לך הרגשה נינוחה

ובטוחה, בסבלנות והקשבה.
אנחנו ננחה אותך כיצד לשבת, מה הן התנוחות המחמיאות עבורך.

מבחינת סגנון הצילומים ומידת החשיפה- זה אישי. יש מי שמרגישה בנוח עם הלבשה
תחתונה ומי שתבחר להצטלם בלבוש מלא. כל האפשרויות הללו הן צילום נשי, כיוון שאת

במרכז, ולא הבגדים. אנחנו נצלם אותך כך שתרגישי נינוחה ורגועה, יפה ושלמה.
איפור - את היום שלך תתחילי באיפור המותאם לצילום. המאפרים שלנו מקצועיים ואנו

סומכים עליהם , יחד עם זאת חשוב לספר להם מה את אוהבת ולכוון אותם בסגנון האיפור
שלך. חשוב שתרגישי בנוח ואיפור מקצועי ימנע הברקה בתאורת הצילום וידגיש את תווי

הפנים שלך.
שיער - כדאי שתגיעי עם השיער מסודר כפי שאת אוהבת. אם צריך פן או החלקה

וכד'. אם יש לך שיער ארוך אפשר להביא סיכה גדולה לשיער או מטפחות.
ידיים וציפורניים – שימי לב שבצילום יש דגש רב על הידיים לכן חשוב שהציפורניים יהיו

מטופחות.
ביגוד מתאים - כלל חשוב אחד – להביא בגדים שאת אוהבת, אלו שגורמים לך להרגיש
'מיליון דולר'   תחושת הנינוחות משמעותית מאוד מול המצלמה וביגוד שאת לא מרגישה

שמחמיא לך – באמת לא יחמיא לך. הביאי אתך אופציות מתוכן נוכל לבחור יחד. מאוד חשוב
להקפיד שהבגדים נקיים ומגוהצים. זה יקל בהתארגנות.

פריטים נוספים לצילום נשי – זו לא חובה - חולצה גברית גדולה לבנה, חזייה יפה שתציץ -
מספיק סט אחד או שניים. אפשר לצרף ביריות, גרביונים ונעלי עקב בסגנונות שונים,

שרשראות פנינים ארוכות מחמיאות. בבחירת הבגדים לצילום מלווה אותך גליה כך שהדברים
יחמיאו ויתאימו לך. יש בסטודיו גם אקססוריס וביגוד נוסף שניתן להשתמש בו.

ולסיום... לאחר כשבוע ממועד הצילום תקבלי במייל סט תמונות איכותיות וערוכות. הכוונה
היא שאנחנו עושים את המיון ומעבירים אליך את התמונות הטובות ביותר. אל דאגה, את לא
מפסידה שום דבר. תמונות שוויתרנו עליהן הן כאלו שבהן עצמת עיניים או מצמצת, הפוקוס
ברח או שהתאורה לא נדלקה. לאחר שבוע נוסף תקבלי במייל את הקבצים הערוכים שבחרת

מהתמונות שהועברו אליך. העריכה כוללת עיבוד בתכנת פוטושופ.

שלך, עמירם וגליה


