
Jak przygotować się do sesji ciążowej? 

Wszystko co warto wiedzieć jak przebiega sesja oraz jak warto 
się do niej przygotować 

1. Kiedy najlepiej wykonać sesję? 

- sesję najlepiej wykonać miedzy 32 a 36 tygodniem ciąży kiedy 
brzuszek jest już dobrze widoczny a przyszłe mamy czują się 
jeszcze dość komfortowo,  nie ma przeciwwskazań aby sesję 
wykonać później, wszystko zależy od stanu i samopoczucia mamy. 

2. Gdzie odbywa się sesja? 

- sesja może odbyć się w plenerze lub w naszym studiu, ważne aby 
określić się jeszcze kilka dni przed jej wykonaniem abyśmy mogli 
przygotować aranżację w studiu lub wybrać odpowiednie miejsce 
w plenerze.  możemy ją wykonać w dowolnie wybranym przez 
państwa miejscu w Łodzi. Jeżeli nie macie pomysłu na miejsce - nie ma 
problemu, mamy kilka sprawdzonych lokacji. Ważne natomiast jest 
to aby określić w jakim stylu chcielibyście ją wykonać. Np. Leśne 
klimaty, styl miejski, rustykalne wianki, w domowym zaciszu. A może 
przypadła Wam do gustu któraś z naszych wcześniejszych? :) 

3. Ile osób może uczestniczyć w sesji? 

- Jeżeli zależy wam na ujęciach z partnerem, dziećmi, nie ma 
żadnego problemu. Prosimy tylko o poinformowanie nas o tym 
abyśmy wspólnie mogli dobrać klimat, ubiór, dodatki. 

4. Czy można skorzystać z sukienek ciążowych? 

- Oczywiście, wszystkie sukienki jakie posiadamy zostały zakupione 
właśnie z myślą o was. Do wyboru jest jedna lub trzy w zależności 
od wybranego pakietu (patrz cennik sesji brzuszkowych) Sukienki 
są w rozmiarach dość uniwersalnych jednak należy pamiętać, że 
nikt z nas nie jest uniwersalny i na pewno nie w wszystkie sukienki 
będą pasować idealnie dlatego przed sesją zapraszamy do nas do 
studia gdzie możecie przymierzyć i wybrać sukienki w których 
czujecie się najlepiej. Sesja może odbyć się we własnej stylizacji, nie 
ma konieczności korzystania z naszych sukni. Jeżeli macie swoje 
ulubione ubrania w których czujecie się dobrze to czemu nie? ;) 
Nasza ciążowa garderoba jest tylko dodatkową opcją i nie ma 
wpływu na cenę sesji. 

5. Jak ubrać partnera dzieci do sesji 

- Jeżeli już wcześniej wiecie na która sukienkę się decydujecie dobór 
ubrań dla członków rodziny jest dużo łatwiejszy. Staramy się 
zawsze dopasować podobną, grająca ze sobą kolorystykę. Np. 
błękitna sukienka dla przyszłej mamy, dla partnera koszula lub    
t-shirt w kolorze błękitnym, białym, bezowym lub odcieniach 
szarości, spodnie jeansowe lub materiałowe. Jeżeli nie macie 
pewności w jakiej sukience będziecie pozować warto wziąć ze sobą 
kilka kompletów dla uczestników sesji. Uniwersalne kolory to: 
pastele, biel, czerń. Ważne aby ubrania nie miały nadruków czy 
napisów.  

6. Fryzura makijaż 

- Najważniejsze jest to abyście czuły się komfortowo i pięknie! 
Postawcie na świeże rozpuszczone włosy (zwiewne fale zawsze się 
sprawdzają) i makijaż podkreślający wasze piękno. 

7. Jak długo trwa sesja 

- czas sesji to od 30 do 90 minut 


