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LIFESTYLE U VÁS DOMA

Focení probíhá v pohodlí domova. Tedy tam, kde se vy i
vaše děti cítíte nejlépe. Není nutné nikam cestovat, vozit s
sebou všechno to oblečení a věci pro děti :-) Já dorazím za
vámi a vše nafotíme u vás.



JAK SE PŘIPRAVIT
NA FOCENÍ 
Nijak speciálně. Určitě nemusíte dělat velký úklid ani přestavovat byt. Pamatujte,
že nejsem kontrola z hygieny a nejdu zjišťovat, zda tam máte prach či drobky na
podlaze.  Je mi to úplně jedno. Mějte ale, prosím, na paměti, že aktuální stav
vašeho bytu či domu se odrazí na fotografiích. Budete-li mít po zemi rozházené
hračky, rozvěšené prádlo, bude to vidět i na výsledných fotografiích. Stejně tak
pokud se vám např. deka, kterou máte hozenou přes pohovku, nelíbí, raději ji
schovejte do skříně. 



CO SI VZÍT NA SEBE ?
Na sebe si oblečte to, v čem se budete cítit dobře. A hlavně to, v čem se sobě líbíte -

pokud zvolíte džíny a bílé triko, halenku, košili, nic tím nepokazíte. Vyhněte se,
prosím, tričkům a oblečení s velkými potisky a nápisy (např. Nike, Adidas, Ledové
království, Spiderman) v sytých barvách. Tyto druhy oblečení na fotkách nevyzní

hezky a spíše strhávají pozornost na sebe než na předmět focení. Nelekněte se, když vás
poprosím, abyste byli na fotkách na boso - není to žádná moje úchylka.  Když si jeden z
vás vezme ponožky bílé, druhý červené, třetí proužkované, opět to na fotce nevypadá

hezky. Miminko můžeme fotit klidně nahé (pokud budete mít v bytě dostatečné teplo),
případně postačí jednobarevné body, dupačky opět bez výrazných potisků a vzorů.

Pokud si nebudete vědět rady, můžeme oblečení vybrat spolu na místě z vašeho
šatníku.

 



JAKÉ BARVY ZVOLIT ?

Doporučuji světlé pastelové barvy



 U novorozeneckého focení, prosím, miminko před
focení nemažte žádných krémem, olejíčkem - na
fotkách se pak leskne a nevyzní to moc hezky. 

 
 

U novorozeneckého focení miminko před focení
nemažte žádných krémem ani olejíčkem - na

fotkách se pak leskne a nevyzní to moc hezky. V
zimních měsících fotím lifestyle focení pouze a

jedině dopoledne. Fotím na denní světlo a toho na
podzim a v zimě není odpoledne dostatek. Hlavně
dejte do pohody sami sebe a tatínkům klidně dejte

chladit lahváče.
 



BALÍČKY  FOCENÍ 

01
2 hodiny focení 

15 fotek v elektronické
podobě 

 
cena 3200

 

02
2 hodiny focení 

25 fotek v elektronické
podobě 

 
cena 4200

Každá další fotka  nad rámec balíčku 120

Při odběru více jak 30 fotek malý dárek v podobě leporela
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