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SOBRE O
FOTÓGRAFO

PÁGINA 02

Comecei na fotografia há mais de 20 anos. Hoje sou
focado nos ensaios femininos. Acredito que tenho a
capacidade de enxergar e registrar a mulher de forma que
ela se veja e não acredite que aquela imagem seja de si
própria.
Sempre convivi com muito mais mulheres ao meu redor
que homens. Isso me ajudou a conhecer um pouco como
pensam e a essência escondida nelas.

QUEM SOU

O objetivo principal do meu trabalho é trazer de volta às
mulheres a autoestima que há tempos estava bem gasta
ou abaixo do chinelo. Mostrar a elas que existe um ser
humano não conhecido no seu interior. Isso a deixa mais
autoconfiante e empoderadas como nunca!

MISSÃO

Acredito que o mais honesto é te fornecer o melhor
serviço, agregando os melhores conceitos estéticos que
acredito serem os que farão a autoestima das mulheres
deixe de ser um problema e passe a ser motivo de orgulho
para elas.



INTRODUÇÃO
Este manual pretende trazer a você as principais informações sobre o seu
ensaio. Espero, com isso, que você se sinta mais confiante e mais à vontade
para o dia da sua sessão de fotos. Mas se, ainda assim, restarem dúvidas,
pode me chamar a qualquer hora, que te ajudo a eliminá-las!

Muitas mulheres sentem vergonha e possuem receio em realizar esse tipo de
ensaio. No entanto, se for levado em clima descontraído, você ficará mais à
vontade. Mas, para que isso aconteça, é preciso seguir algumas dicas e
recomendações.

Para uma sessão bem-sucedida existem diversas coisinhas que podemos
fazer para que obtenhamos um resultado incrível.

Se isso te soa como muito trabalho ou se você não tem ideia de por onde
começar, não se preocupe! Aqui você vai ter uma lista de itens a serem
considerados e de quanto antes do seu ensaio sensual você deve fazê-los.

Seguir essas recomendações impossibilitará o esquecimento de qualquer
coisa, para que você possa aparecer o mais relaxada possível na sua sessão
de fotos, sabendo que você se preparou ao máximo.

PÁGINA 03



CUIDADOS
PRÉ-ENSAIO
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Eu recomendo que, no dia do ensaio, você esteja bem
descansada, hidratada, e que tenha uma refeição leve
antes de sua sessão fotográfica. Evite a ingestão de
bebidas alcoólicas e ficar acordada até muito tarde na
noite anterior.

O cabelo e a maquiagem devem parecer os mais naturais
possível, mas nada impede que os faça no estilo que você
mais goste de se ver. De preferência, você já deve chegar
ao local do seu ensaio com cabelos e maquiagem prontos.
Cílios postiços podem dar um efeito muito especial às suas
fotos. Se quiser fazer com um profissional de sua
confiança, fique à vontade! E, ainda, se quiser indicação de
profissional, tenho cabeleireira e maquiadora que trabalha
comigo há muito tempo! Você também pode sentir-se
mais à vontade e sexy com a “cara lavada”, tenho certeza
que seu ensaio ficará lindo da mesma forma!

Se você precisar pintar o cabelo, fazer unhas, depilação,
bronzeamento etc., é melhor fazer isso entre 3 a 5 dias
antes do ensaio para que não tenha surpresas
desagradáveis caso alguma dessas coisas dê errado!

Na noite anterior à sessão, tente dormir sem as roupas
íntimas, pois elas deixam marcas de elástico que podem
demorar a sair e fazem perder muito tempo na pós-
produção para retirá-las no Photoshop. Se for possível,
recomendo ainda, que se dirija ao local das fotos com uma
roupa mais leve e soltinha e, podendo, não use as roupas
íntimas.

No final desde guia, encaminho um breve guia de poses
básicas para você ir treinando no espelho antes do ensaio.
Mas não impede que peça outras poses ou que queira
imitar alguma foto que tenha visto na Internet.

PLANEJAMENTO



ANTES DO ENSAIO
Raspar ou depilar seu corpo é opcional e depende de você. Essas dicas lhe ajudarão a
fazer da melhor forma, se você estiver tendo problemas com irritações na pele ou nunca
tiver se depilado antes.

Lembre-se de que estamos tentando o resultado na câmera o mais próximo possível da
perfeição. Portanto, se você não deseja pelos em algum lugar, remova-os usando seu
método favorito.

REMOÇÃO DE PELOS
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É sempre uma boa ideia corrigir as marquinhas de biquíni, caso você opte por fazer isso
antes do ensaio. A beleza da aparência das marquinhas vai depender de pessoa pra
pessoa. Você se conhece bem e sabe se elas ficam bonitas ou não em você!

As marquinhas de biquíni são algo que pode ser corrigido no PhotoShop?
A correção de marquinhas de biquíni da pele é algo bem difícil de ser corrigido e pode
atrasar a entrega das suas fotos.

O ideal é estar com elas bem feitas antes da sessão, ou simplesmente não ter
marquinhas. Você decide!

BRONZEAMENTO
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ANTES DO ENSAIO

É uma boia ideia planejar seu ensaio perto da data do seu corte
de cabelo ou de coloração para aproveitar ao máximo enquanto
tudo está no ponto!

O momento ideal para cortar e colorir o cabelo e modelar as
sobrancelhas é entre 3 e 5 dias antes da sessão fotográfica.
Esse tempo dará às sobrancelhas tempo para curar e permitirá
que a tintura desapareça do seu couro cabeludo.

Resista à tentação de fazer mudanças drásticas no seu estilo de
cabelo antes do seu ensaio fotográfico. Isso pode deixa-la
arrasada se, depois de todo planejamento e antecipação, você
não gostar do seu novo visual. Siga o que você já saber que
funciona e experimente seu novo estilo algum tempo após da
sua sessão de fotos.

Se ficar tão maravilhosa quanto estava nas fotos, é só fazer um
novo ensaio pra registrar seu novo look!

CABELOS E SOBRANCELHAS

O momento ideal para fazer as unhas é o mais próximo possível
do seu ensaio. Um ou dois dias antes é uma boa regra. Agendar
sua manicure bem próximo da data da sua sessão de fotos
minimizará bastante a chance de você quebrá-las ou do esmalte
sair antes da hora.

Quanto às unhas postiças, elas podem não parecer tão bonitas
no seu ensaio, principalmente num close-up! De toda forma, se
você gosta delas, faça! Você sempre saberá melhor se fica bom
ou não!

UNHAS
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ANTES DO ENSAIO
As extensões de cílios, ou cílios postiços, são a melhor opção a se considerar se
você os deseja com a aparência mais uniforme e natural.

Essas extensões ficarão muito bonitas, principalmente nas suas fotos de close ou
em retratos! Já nas fotos de corpo inteiro elas não aparecem tanto. Um a três
dias antes do ensaio é o tempo ideal para que você cole a extensão de cílios.

CÍLIOS

O clareamento de dentes faz parte do processo geral de tratamento e edição
das imagens que é feito no PhotoShop. Contudo, um sorriso mais brilhante tem
benefícios mais importantes de ser um impulso psicológico para a sua
performance durante a sessão de fotos.

Se você tem um consciência dos seus dentes, ficará mais relutante em sorrir e,
potencialmente, terá uma linguagem corporal mais fechada ou tímida. É mais
fácil cuidar disso antes do ensaio do que superar sua linguagem corporal nervosa
por algo que você não tem certeza se ficará bom.

UNHAS
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ANTES DO ENSAIO

Pode parecer óbvio, mas desaconselhamos que, antes do
seu ensaio, faça coisas como:

1) Tome excesso de sol dias antes da sessão;
2) Praticar boxe ou outros esportes radicais dias antes
(pode te render hematomas);
3) Sair com seus amigos na noite anterior ao ensaio.

As clientes que fizeram essas coisas mencionadas
tiveram sérios impactos negativos no resultado final de
suas fotos.

Seja atenciosa e se planeje com todas as dicas que
mencionei acima e você estará em condições de produzir
imagens épicas no seu ensaio!

Se você se machucar acidentalmente alguns dias antes
da sessão, avise-me e faremos a remoção das manchas
ou hematomas na pós-produção das suas fotos.

FAZENDO BOAS ESCOLHAS



O QUE DEVO VESTIR?
Acho que a pergunta mais frequente que surge para um ensaio sensual é “O que eu vou
vestir?”

Visualize as roupas e acessórios que você deseja usar para o seu ensaio. Não tenha medo de
simplificar ou, inversamente, de tentar algo que fuja do seu estilo rotineiro. Você deve vestir
tudo que te fizer sentir confiante!

Escolha no seu guarda-roupas os itens que, institivamente sejam os que te fazem sentir-se
melhor o vesti-los. Mas sempre deixe sua imaginação vagar! Sem medos!

Se quiser, convide uma amiga em quem confie bastante para te ajudar na escolha. Se precisar
de uma opinião extra, fique à vontade de me contatar!

Escolha lingeries que destaquem suas formas, mas lembre-se de que, às vezes, uma camiseta
apertada, um suéter macio ou uma camisa masculina grande para o seu tamanho podem ser
tão sexies quanto! Deixe a imaginação fluir!
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Existem inúmeras dicas de como escolher a lingerie certa para cada parte de seu corpo que
você queira esconder ou valorizar. Tratei desse tema de maneira mais completa no artigo
“Ideias de roupas para vestir em um ensaio sensual” publicado na seção Blog do meu site.
Você pode clicar nesse link acima pra ir direto pra lá ler o post.

De toda forma, minha sugestão é que você garimpe primeiro nas peças que você já tem e que
possam ser aproveitadas no seu ensaio antes de sair comprando coisas novas. A não ser que
você realmente já estivesse programada para a compra de novas lingeries. Garanto que do seu
guarda roupas pode sair bastante coisa legal que podemos utilizar nas nossas fotos.

Estou sempre à sua disposição para auxiliar na escolha das peças que vai usar no seu ensaio
sensual. Fique à vontade para entrar em contato comigo para escolhermos juntos!

FAZENDO BOAS ESCOLHAS

https://www.loester.com.br/post/ideias-de-roupas-para-vestir-em-um-ensaio-sensual
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DURANTE O ENSAIO

Relaxe, seja você mesma e divirta-se! Só assim sua melhor
personalidade (a real) será capturada pelas minhas lentes! Fique
à vontade e não tenha medo de rir e brincar!

Não se preocupe se você não tiver certeza do que fazer. Eu irei
te guiar indicando que poses deve fazer. Mas se estiver
confortável tomando as rédeas ao posar, vou deixar você fazer
o que quiser! Algumas pessoas se surpreendem com a forma
como rapidamente elas pegam o jeito!

O ensaio é seu! Vou te guiar durante o processo, mas, no final,
o que quero que prevaleça é a sua melhor essência. Para isso,
você deve se sentir o mais confortável possível na sessão.



DÚVIDAS E OBJEÇÕES FREQUENTES
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Sem dúvidas! O ensaio sensual permite que você tenha uma experiência única! Renovadora!
Eleva a autoestima de uma maneira impressionante e ainda te deixa super empoderada e
autoconfiante!
E ainda que você diga que não tem baixa autoestima e tudo mais. A experiência vale por si só!
É um dia diferente e divertido onde você será o centro das atenções!

ISSO É PARA MIM?

Você há de convir que todas as fases de nossa vida são muito importantes. Mesmo aquelas
que nos derrubam, podem ser as que mais nos dão a oportunidade de aprendizado e
crescimento. Por isso, devemos celebrar todas as fases da nossa vida! E podendo registrá-las...
muito melhor!
Aproveite agora, pois amanhã você já não será a mesma de hoje! E o tempo não volta!

ISSO É PARA MIM AGORA?

Sinceramente: o que você tem a perder? Pense bem!
O máximo que você pode perder, se não gostar da experiência, é o valor que gastaria numa
outra coisa mais passageira! Muitas vezes, em um happy hour gastamos quase o mesmo valor
de um ensaio que perdurará pela vida!
Mas eu garanto que você vai gostar! E pode ficar tranquila que, mesmo que queira comprar
todas as fotos do ensaio, faço tudo caber de forma suave no seu bolso! Confia!

EU VOU ME FERRAR SE ME INSCREVER?

Bom... conforme eu disse mais acima, já tenho 20 anos de experiência na fotografia e 5 anos
trabalhando exclusivamente com ensaios femininos. Nunca tive nenhuma reclamação a
respeito da minha conduta e do meu profissionalismo.
De toda forma, na seção abaixo vou colocar alguns depoimentos feitos por minhas clientes
para dar mais veracidade ao que estou dizendo!

EU POSSO CONFIAR NESSE CARA?
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Na verdade, tudo neste processo é muito justo e democrático!
Você pagará apenas pelas fotos que gostar.

Isso me obriga a dar o melhor de mim para que você ame
muitas fotos do seu ensaio. Com certeza isso deixará tudo de
muito bom gosto e será uma sessão inesquecível.

Se mesmo assim, depois de passar por essa experiência, você
ainda não gostar de nenhuma foto, não tem obrigação
nenhuma de ficar com um pacote fechado de fotos que nunca
mais vai olhar na vida!

O que eu posso te adiantar é que será bem difícil não gostar
de nenhuma imagem, pois essas fotos mostrarão para você
uma mulher que nem imaginava que existia aí dentro!

Então, não é que esteja tão barato, na verdade, os valores são
equivalentes aos que eu cobrava quando vendia pacotes
fechados. A diferença é que eu não te obrigo a comprar o que
não quer!

POR QUE ESTÁ TÃO BARATO?

De forma alguma!! O horário do seu ensaio está reservado 
 para você e faremos as fotos como você as quiser! Não pode
ser obrigada a fazer nada que te deixará desconfortável!

O que posso te garantir é que estando nua ou vestida, suas
fotos serão sempre de extremo bom gosto!

E sem dúvida, você sairá do ensaio se sentindo respeitada. O
respeito está em primeiro lugar nessa relação
fotógrafo/fotografada!

EU PRECISO FICAR NUA?
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Claro que sim! Na verdade, não é proibido levar ninguém
nos ensaios sensuais!
Só peço que seja alguém que não vá interferir no nosso
processo de modo a atrapalhar. O melhor é levar uma
amiga ou alguém com quem você tenha maior intimidade.

POSSO LEVAR ALGUÉM COMIGO
NO DIA DO ENSAIO?

Não!! Caso eu queira publicar alguma, vou te consultar
antes. Se você não autorizar, nada será publicado! Sua
imagem é só sua e você tem o total poder de decisão
sobre ela!

VOCÊ VAI PUBLICAR MINHAS
FOTOS NA INTERNET?

Seu ensaio fotográfico serve justamente para levantar sua
autoestima, para colocar seu nível de confiança lá em
cima!
Estou habilitado para fazer o que quer que seja que você
queira na pós produção. Tudo que não lhe faz sentir-se
bem, deixe-me saber para que eu corrija em aplicativos
como Lightroom, Camera Raw ou Photoshop.
Entretanto, devo advertir-lhe, também, que muitas
modificações podem tirar a sua essência que já é, por si
só, bonita! Vamos usar o Photoshop com parcimônia!
Mas estou à disposição para corrigir qualquer coisa que
queira!

TENHO CELULITE / ESTRIAS /
ACNES / ETC.  VOCÊ PODE SE
LIVRAR DISSO NO PHOTOSHOP?
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Não tenha dúvidas disso! Esse é uma pergunta que nem deveria surgir em sua cabeça!
Faço vários ensaios com mulheres com mais de 50 anos, ou com manequim Plus Size.
Como dito na seção “Privacidade” abaixo, as fotos que publicamos são somente as de modelos
profissionais contratadas ou com as quais fazemos parcerias de divulgação; ou são fotos de
clientes que autorizaram expressamente a divulgação daquela foto em específico. Então, nem
sempre tenho autorização para divulgar os diversos ensaios já realizados com mulheres de
todos os tipos! E tenho certeza de que você não deixa nada a dever em relação a beleza, às
mulheres que estão retratadas em minhas mídias!

SOU MAIS VELHA QUE (OU NÃO TÃO MAGRA
QUANTO) AS MULHERES QUE VEJO EM SEUS
PORTFÓLIOS NA INTERNET. AINDA ASSIM POSSO
RESERVAR MEU ENSAIO?

Você deve levar a sua própria lingerie (como o próprio nome diz, é roupa íntima). Selecione o
que for mais adequado par suas fotos e o que mais gosta de ver em si. Se precisar de ajuda na
seleção de suas roupas para a sessão de fotos, entre em contato comigo que eu te auxilio
nessa escolha!

LEVO A MINHA PRÓPRIA LINGERIE OU VOCÊ
FORNECE ROUPAS?

É para isso que serve um fotógrafo profissional! Irei te guiar em todas as poses e ver o que
melhor se encaixa no seu perfil!
Depois dos primeiros minutos de ensaio, você já se sentirá mais solta e confiante! É sempre
assim!

EU SOU TÍMIDA. NÃO SEI  POSAR PARA FOTOS.. .
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DEPOIMENTOS
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Um bom fotógrafo não é refém da locação. O local do
ensaio é de de fundamental importância para as suas
fotos. Por isso é bom que escolhamos um que se encaixe
com o seu perfil e com o estilo de fotos que você está
querendo!

CUIDADOS PARA ESCOLHER O
LUGAR PERFEITO

LOCAÇÕES

Costumo utilizar apartamentos ou casas reservados pelo
Airbnb, pois nos oferece uma vasta gama de opções de
diferentes tipos.

Eu faço uma pesquisa das locações disponíveis e
apresento para você, mas você tem também a liberdade
de buscar por si própria!

Os ensaios podem também ser realizados em Quartos de
hotéis ou motéis. Nesse caso a variedade de cenários não
é tão vasta quanto as possibilidades de uma casa ou
apartamento bem decorado. Mas fica a seu gosto!

Podemos, ainda, fazer o ensaio na sua casa. Essa é uma
boa opção se você considerar que ela possa ter uma
decoração legal.

Há também a possibilidade de fotografarmos o ar livre,
mas tem limitações quanto à exposição. Muitos lugares,
como parques, são bastante frequentados, o que não
permite fotos sensuais ou de nudez.

https://www.airbnb.com.br/
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Uma das coisas que mais travam as mulheres quando pensam em fazer um ensaio sensual é
imaginar que essas fotos “cairão na Internet”. Principalmente quando elas olham as galerias de
nosso site, ou o feed de nossas páginas no Facebook ou no Instagram; ou quando olham os
feeds de outros fotógrafos e estúdios.

Entendo que o medo de que as imagens acabem nas mãos erradas pode ser suficiente para
impedir alguém de fazer um ensaio sensual, então a privacidade é um aspecto extremamente
importante de como conduzo meus trabalhos fotográficos.

As fotos que fazemos de clientes são, por padrão, PRIVADAS! E elas não são destinadas à
publicação em nenhum tipo de mídia digital, a não ser que elas autorizem que eu publique
uma ou outra imagem. Tudo que é publicado precisa de autorização!

As imagens fruto do seu ensaio são uma expressão de quem você é, e somente você
determina quem pode ter acesso a isso! Então, se você vê fotos em nosso site ou nas diversas
plataformas sociais, é por que aquelas mulheres retratadas optaram por compartilhar essas
imagens como parte de minha jornada como fotógrafo.

É bom compartilhar isso com você, pois, após diversos ensaios concretizados durante meus
mais de 20 anos como fotógrafo, posso dizer que talvez as melhores imagens não puderam ser
publicadas, pois se referem à intimidade da pessoa que optou por permanecer com essas fotos
bem guardadas somente para ela e a quem ela decida mostrar.

Necessário também é dizer que no meu fluxo de trabalho as fotos estão sempre protegidas
contra o vazamento acidental ou invasões. Estão todas salvas off-line, em HDs externos
protegidos por criptografia, e a seleção que você faz das fotos é por meio de uma plataforma
segura onde somente você possui a senha. E vale lembrar que nessa plataforma todas as
imagens estão protegidas com marca d’água para impedir a pirataria.

Fique tranquila! Comigo você está segura!

PRIVACIDADE



Como dito mais acima, não obrigo você a comprar o que não
queira! Nada de pacotes fechados e engessados! Você só vai
ficar com as fotos que gostar!

Não existe nada mais democrático do que pagar apenas pelas
fotos que gostar! Nada de pacotes fechados! Você participará
de uma experiência transformadora, faremos dezenas ou
centenas de fotos sensacionais, e você só paga pelas que
gostar. Se não gostar de nenhuma, tudo bem. Você não paga
nada, teve uma experiência totalmente diferente do que já
viveu; e ficamos amigos do mesmo jeito! Essa é uma forma
inédita de comprar suas fotos e com métodos de pagamento
super facilitados para que não deixe passar a oportunidade de
ter muitas imagens daquele momento fabuloso pelo qual você
passou e que, sem dúvidas, merece ter muitas recordações! os
valores são conforme na tabela abaixo:

COMPRE FOTO A FOTO!
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PREÇOS E VALORES

E tudo o que você decidir comprar, ainda pode parcelar em 7
vezes sem juros no cartão de crédito. Ou pode dividir em 12
vezes com pequenos juros do cartão. Ou te dou 7% de
desconto de pagar com PIX!
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CONTATOS

(61) 981.384.379

loester@loester.com.br

www.loester.com.br

@loester

/loesterphoto


