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Fotografia aktu
sensualna

Fotografia aktu to przedstawienie nagiego ciała ludzkiego w sposób

niecodzienny, artystyczny. Akt należy do najważniejszych tematów

fotograficznych w dziejach sztuki.

NAPISZ DO MNIE

JAK TO SIĘ ODBYWA?

Zdjęcia wykonuję w Studio Zygzak w Warszawie na Woli, w innym wskazanym, albo w plenerze, do wyboru.

Nie musisz martwić się o stronę techniczną.  Jest to dobre miejsce, w którym możesz poczuć się

swobodnie, wszystko w miłej atmosferze – dyskrecja zapewniona.

Każda sesja jest niepowtarzalna – warto zatem odpowiednio się do niej przygotować. W sesji biorą udział

dwie osoby – Ty oraz fotograf, czyli ja, a czasem wizażystka. Jeśli masz takie życzenie i będziesz dzięki temu

czuć się pewniej, to możesz zaprosić przyjaciółkę.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielam osobiście na spotkaniu wstępnym, lub za pośrednictwem e-

mail.

SZUKASZ
POMYSŁU NA
PREZENT?

Niewielkim kosztem zrób niespodziankę partnerowi/ce – pamiątka

pozostanie do końca życia.

Sesja Aktu/Sensualna

6 zdjęć

zdjęcia w formie elektronicznej

obróbka zdjęć

licencja wyłączna, bezterminowa

Na serwisy randkowe

5 zdjęć

zdjęcia w formie elektronicznej

obróbka zdjęć

licencja wyłączna, bezterminowa

Ceny NETTO.

Oferta jest elastyczna, w przypadku pytań proszę o email lub tel.

A MOŻE CHCESZ SIĘ DOBRZE

ZAPREZENTOWAĆ W SERWISIE

RANDKOWYM?

Wykonuję takie zdjęcia. Z pewnością zostaniesz zauważona!

Dyskrecja w 100% zapewniona.

Chcesz obdarować ukochanego/ą lub też potrzebujesz zdjęć intymnych do anonsu, portfolio, albo dla siebie?

Niezależnie od charakteru zdjęć, zapewniam 100% dyskrecji. Portret, sensual, akt, akt w parach czy nawet erotyka – jestem do Twojej dyspozycji.

Zdjęcia przedstawione w galerii to tylko zdjęcia przykładowe. Wybór stylizacji jak również miejsca, w którym odbędzie się sesja zdjęciowa należy do Ciebie.

Fotografia aktu sensualna.

ZAPRASZAM!
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