
NYFØDTFOTOGRAFERING (8-10 dager)
Det er ikke lenge den lille babyen deres vil være nyfødt, og vi glemmer lett hvor 
små de egentlig var. Med profesjonelle nyfødtbilder "fryses" tiden slik at minnene 
varer evig. 

En nyfødtfotografering gjennomføres 8-10 dager etter fødsel, da de etter denne 
tiden gjerne blir mer urolige. Under fotograferingen må babyen være i dyp søvn 
for å kunne plasseres i de forskjellige positurene. Mye tid går med til mating og få for å kunne plasseres i de forskjellige positurene. Mye tid går med til mating og få 
babyen til å sove. Jeg setter derfor alltid av 2-4 timer slik at vi har god tid. 
Et rolig og harmonisk miljø er viktig for å få en avslappet baby.

Nyfødtfotografering reserveres i god tid, og settes da til 8-10 dager etter termin. 
Etter fødsel justeres avtalen frem eller tilbake. Går det over 14 dager etter fødsel 
kan dere benytte barnefotografering med åpne øyne og fine rekvisitter. 

Det er mulig å ta både familie - og søskenbilder under disse timene, og her kan 
vi sammen skape virkelig flotte minner for hele familien. vi sammen skape virkelig flotte minner for hele familien. 

Sikkerheten til babyen går først, 
og jeg er varsom med hvilke 
poseringer vi velger. 

Som 3-barns mor vet jeg hvor 
dyrebare babyene våre er. 

Ta med mat og drikke, 
både til evt. søsken og mobåde til evt. søsken og mor. 

Dette tar tid. 
Husk bleier, smokk 
og flaske med melk - 
selv om babyen ammes. 

Jeg gleder meg til å møte dere!

Fotografering er mye mer enn å ta bilder. 

Det handler om å lage rammer for en fin opplevelse, skape 
minner for livet og fortelle en historie. Når du investerer i en 
profesjonell nyfødtfotograf er det viktig at du velger en fotograf 
du stoler på. Spør gjerne om det er spesielle ønsker, sammen 
kan vi skape vi deres unike bilder. 

  *Fri konsultasjon innen fotografering for å velge rekvisitter og   fargetema. 
 *Godt utvalg av rekvisitter til forskjellige stiler og uttrykk. 
 *2-4 timers fotografering inklusiv familie- og søskenfotografering. 
 *Visningstime med alle utvalgte bilder (ca. 60 stk).
 *Dere kjøper kun de bildene dere forelsker dere i. 

NB! Alle som booker nyfødtfotografering tilbys GRATIS 
gravidfotografering, bestill i god tid så du rekker begge! 

Nyfødtfotografering inkludert visningstime kNyfødtfotografering inkludert visningstime kr. 2500,-. 
Dere bestemmer selv hvilke bilder dere ønsker kjøpe. 
Se ellers prislisten for eventuelle tillegg. 


