
 

 

TWÓJ NAJPIĘKNIEJSZY 

DZIEŃ… 
 

 

 

Jak przygotować się do ślubu? 

  Porady ekspertów ślubnych 

 



 

 

 

         Przed Tobą najpiękniejszy dzień w życiu, wymarzona 

suknia ślubna i niezapomniana, weselna uroczystość. Aby            

w tym szczególnym dniu wyglądać wyjątkowo pięknie                      

i stylowo, warto oddać się w ręce profesjonalistów i rozpocząć 

przygotowania odpowiednio wcześnie. Dlatego wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom przyszłych Panien Młodych, 

przygotowaliśmy porady ślubnych ekspertów, dzięki którym 

zwrócicie uwagę na najistotniejsze detale i krok po kroku 

ustalicie plan przygotowań do tego wyjątkowego dnia.  

 

Zapraszamy! 

 



 

 

     KROK  1 Wybór fotografa 

   ŚLUBNA SESJA ZDJĘCIOWA 

 



 

 

Wybór fotografa 

 

   
  Fotografie z ceremonii ślubnej i wesela są wspaniałą 
  pamiątką z tego niezapomnianego dnia. Na udane  
  zdjęcia składa się nie tylko atrakcyjny wygląd Pary Młodej  i starannie  
  dobrana sceneria,  ale przede wszystkim uczucia, które towarzyszyd Wam będą  
  podczas sesji.  Dlatego wybór doświadczonego fotografa, którego zdjęcia mają                        
  w sobie „to coś” jest kluczowe. 
 

 
Wybierz dobrego fotografa 
Zdjęcia są formą wyjątkowej pamiątki, która będzie Wam towarzyszyć przez długie lata.  
Dlatego zapraszając  fotografa na swój ślub dajecie mu ogromny kredyt zaufania. 
Paradoksalnie poziom fotograficzny jaki prezentuje osoba, którą wybierzecie, nie jest 
najważniejszym kryterium. Przede wszystkim pooglądajcie dotychczasowe efekty pracy 
fotografa i szukajcie takich zdjęć, na których chętnie zobaczylibyście samych siebie. Oceńcie 
ogólny styl, pojedyncze reportaże oraz ich regularność pojawiania się na blogu bądź                           
w mediach społecznościowych. I starajcie się poznać osobę, która będzie Wam towarzyszyć                        
w tym dniu, gdyż „chemia” jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym udaną sesję.  
 
Postaw na uczucia 
Fundamentalną kwestią, od której zależy udana sesja jest zachowanie Pary Młodej podczas 
ceremonii. Najlepsza strategia to naturalna, ale elegancka i dostojna postawa. Starajcie się 
pamiętać o sobie nawzajem, zerkajcie na siebie, trzymajcie się za ręce, bądźcie parą 
zakochanych ludzi. Wypowiadana w skupieniu przysięga, pełne miłości, wpatrzone w siebie 
oczy, rozmarzony wyraz twarzy - te uczucia będzie widać na fotografiach i to one sprawią, że 
zdjęcia będą autentyczne, pełne klimatu i tylko Wasze.  
 
Zaplanuj sesję plenerową 
Plener ślubny – o ile nie jest związany z konkretną porą czy miejscem dostępnym jedynie w 
wybranym czasie - najlepiej zrobić jak najszybciej - w pierwszym tygodniu po ślubie. Miejsce 
plenerowej sesji może być dowolne – tematem przewodnim i tak będzie Para Młoda. 
Najchętniej wybierane są tła przyrodnicze, z którymi para ma jakieś wspomnienia. Tanie loty              
i konkurencyjne ceny hoteli zachęcają, by rozważyć sesję plenerową poza granicami kraju. 
Egzotyczne krajobrazy stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych sesji ślubnych – 
wymagają jedynie poświęcenia większej ilości czasu, energii i kosztów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK  1 Wybór fotografa 

ŚLUBNA SESJA ZDJĘCIOWA 

 

DAWID MAZUR 
Fotograf ślubny 
 
Fotografia to jego autentyczna pasja, nieodłączny element każdego dnia oraz 
sposób na życie od wielu lat. Mimo długiego doświadczenia ciągle poprawia swój 
warsztat, ucząc się od najlepszych. Klientów traktuje jak przyjaciół – stara się ich 
poznad i zbudowad oparte na zaufaniu relacje oraz wspierad ich nie tylko podczas 
ślubnej sesji. Dzięki tej swobodzie i wzajemnej sympatii udaje mu się wykonywad 
ślubne zdjęcia, w których jak mówią Młode Pary jest to „coś”, do czego wraca się           
z sentymentem po wielu latach.   

 
+48 511 705 940    www.dawidmazur.pl       
 



 

 

KROK 2 Wizyta u stylistki 

 ŚLUBNA ANALIZA KOLORYSTYCZNA  

ANALIZA SYLWETKI 

 

 



 

 

Wizyta u stylistki 

 

   
   Nie będąc świadome tego, co pasuje do naszego  
   typu urody, często popełniamy błędy komponując  
   nasze ślubne stylizacje.  Źle dobrany odcieo                             
   i niekorzystny fason sukni ślubnej oraz nie pasujące do typu urody dodatki  
   mogą zepsud wizerunek najpiękniejszej Panny Młodej. Dlatego przygotowania  
   ślubnej stylizacji najlepiej rozpocząd od wizyty u doświadczonej stylistki. Analiza  
   kolorystyczna i analiza sylwetki to podstawowe narzędzia wykorzystywane przy  
   tworzeniu olśniewających stylizacji gwiazd. 
 

 
Kolor bieli ślubnej   
Śnieżna biel, śmietankowy, kremowy, ecru, szampaoski, a może jeszcze inny odcieo? To jedna z 
najważniejszych decyzji - właściwy odcieo sukni ślubnej doda Ci blasku i świeżości, a w tym 
niewłaściwym będziesz wyglądad na zmęczoną. Wykorzystując profesjonalne narzędzia 
kolorystyczne stylistka pomoże zdecydowad, jaki kolor ślubnej bieli najlepiej podkreśli Twoją 
naturalną paletę kolorystyczną, a jakiego powinnaś unikad.   
 
Kolor włosów i  kolorystyka makijażu 
Te elementy są równie ważne dla ostatecznego wizerunku jak odcieo ślubnej bieli. Analiza 
kolorystyczna rozwieje wszelkie wątpliwości  i pomoże jednoznacznie ustalid  w jakich odcieniach 
włosów i makijażu wyglądasz najkorzystniej, a jakie są dla Ciebie wyjątkowo nie twarzowe. 
 
Fason sukni ślubnej i dodatki 
Dekolt duży czy zabudowany, a może dekolt na plecach? Koronka,  satyna czy szantung? Welon, 
diadem czy stroik z naturalnych kwiatów? Strój powinien podkreślad atuty naszej sylwetki i 
ukrywad lub odciągad uwagę od jej słabszych stron. Tkanina, styl dodatków i biżuteria muszą byd 
zharmonizowane z typem urody. Stylistka pomoże wybrad kreację idealnie skomponowaną z Twoją 
sylwetką, urodą i osobowością. 

 
Ślubne kolory przewodnie 
Kolorystyka dodatków, akcesoriów i wystroju sali weselnej powinna byd idealnie zharmonizowana  
z całością wizerunku Panny Młodej. Stylistka przedstawi Ci zestawy odcieni, które najlepiej 
spełniają te warunki, a Ty dokonasz ostatecznego wyboru, w jaką kolorystykę oprawid tę wyjątkową 
uroczystośd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFI SOCHA 
Dyplomowana stylistka i kreator wizerunku 
 
Ukooczyła z wyróżnieniem krakowską Artystyczną Alternatywę, na kierunku 
stylizacja i kreowanie wizerunku. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach 
związanych ze stylizacją, kreowaniem wizerunku, projektowaniem mody, wizażem 
oraz visual merchandisingiem (w tym na prestiżowych London College of Fashion 
oraz Central Saint Martins). Obecnie zajmuje się głównie stylizacją personalną               
i stylizacją sesji zdjęciowych, prowadzi również różnorodne szkolenia ze stylizacji. 
 

+48 696 028 210   www.sofisocha.com    

KROK 2 Wizyta u stylistki 

ŚLUBNA ANALIZA KOLORYSTYCZNA  
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KROK 3 Wizyta u kosmetyczki 

LECZENIE I PIELĘGNACJA SKÓRY 

 



 

 

Wizyta u kosmetyczki 

 

   
  Bez względu na to, czy planujemy wielkie wesele czy  
  skromne przyjęcie, kazda Panna Młoda wie, że w tym 
  dniu wzrok wszystkich gości będzie skierowany  
  właśnie na nią. Aby wyglądad pięknie - dosłownie - od stóp do głów, warto  
  wiedzied, kiedy wybrad się do gabinetu kosmetologicznego, by ze wszystkim zdążyd  
  na czas...  
 

 
Twarz, szyja, dekolt 
Dzięki produktywnym działaniom firm kosmetologicznych i medycznych, my - kosmetolodzy - 
mamy możliwośd  nie tylko pielęgnowad Twoją skórę, ale także ją leczyd. Pamiętaj jednak, aby 
wybrad renomowany  gabinet, a zabiegi będzie wykonywad dyplomowany kosmetolog lub 
kosmetyczka. Jeśli masz problemy z cerą, wybierz się na konsultację do gabinetu przynajmniej 
6 miesięcy przed ślubem. Trądzik, przebarwienia, zwiotczałą skórę, zmarszczki,  popękane naczynka 
czy cellulit można w znacznym stopniu zniwelowad, ale wymaga to czasu i odpowiedzialnego 
podejścia do zabiegów.  
 
Stopy i dłonie 
Na jednym z Twoich palców znajdzie się wyczekiwana obrączka, dlatego Twoje dłonie powinny byd 
zadbane, a paznokcie nieskazitelne. Stylistka doradzi Ci kształt paznokci oraz metodę ich stylizacji. 
Zabieg zaplanuj na kilka dni przed ślubem. Jeśli masz problemowe paznokcie, skonsultuj się ze 
stylistką około 2 miesiące wcześniej. Kilka dni przez uroczystością zadbaj również o stopy. Zabieg 
pedicure ze stylizacją paznokci pozwoli Ci czud się pięknie również podczas nocy poślubnej, kiedy 
zrzucisz obcasy.  
 
Stylizacja brwi  
Niby "nic", a jednak wypracowanie odpowiednio wystylizowanych brwi wymaga nie lada wysiłku               
i czasu. Pozwól kosmetyczce na dobranie kształtu brwi i zaufaj jej wskazówkom. Nie depiluj się 
sama - najczęściej kooczy się to nieestetycznymi dziurkami, które mogą nigdy nie odrosnąd.  
 
Depilacja 

Jeśli wybierasz się na depilację - na przykład woskiem - pamiętaj żeby nie robid tego w ostatniej 
chwili. Tydzieo przed ślubem - to najbardziej odpowiedni czas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVIA KAAS 
Dyplomowany kosmetolog 
 
Kosmetolog z 11 letnim stażem,  w 2015 roku zdobyła tytuł mistrza kosmetyki. 
Absolwentka Rocznej Szkoły Makijażu Permanentnego Broadway Beauty, gdzie 
zdobyła tytuł linergisty. W swoim gabinecie dba o bezpieczeostwo i wysoką jakośd 
proponowanych preparatów i usług. Pasjonuje się zdrowym trybem życia, 
wpływem żywienia i suplementacji oraz stanu energetycznego organizmu na nasze 
zdrowie i wygląd. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz imprezach związanych         
ze zdrowiem i kosmetyką. 

 

+48 793 294 132   www.salon-calle.versum.com     



 

 

KROK 4 Wizyta u wizażystki 

MAKIJAŻ ŚLUBNY 

 



 

 

Wizyta u wizażystki 

 

   
  Makijaż ślubny to tak naprawdę najtrudniejszy                       
  z makijaży – musi łączyd w sobie elementy makijażu  
  dziennego, wieczorowego, fotograficznego i do tego musi byd bardzo trwały.  
  Dlatego osoba, która ma  go wykonad, powinna mied doświadczenie w pracy  
  przy sesjach zdjęciowych oraz doskonały warsztat pracy. Makijaż profesjonalny to  
  praca na światłocieniu, który – odpowiednio zastosowany – poprawi owal twarzy,  
  powiększy oczy oraz ukryje to, co niedoskonałe. 
 

 
Wybór wizażystki 
Jak znaleźd dobrą wizażystkę, jeżeli nie masz  zaufanej osoby, która może Ci polecid kogoś 
sprawdzonego? Warto zawsze zapytad o portfolio i kosmetyki, na jakich wizażystka pracuje. Użycie 
tych najwyższej jakości gwarantuje trwałośd i nieskazitelny wygląd w tym wyjątkowym dniu. Nie 
warto oszczędzad na makijażu, bo na ten dzieo czekałaś przez całe życie, musisz więc wyglądad 
olśniewająco. Wizażyści różnią się stylem pracy i poczuciem estetyki, dlatego warto przeglądnąd 
prace kilku osób. I pamiętaj - wizażystka to nie kosmetyczka, tylko osoba, która zajmuje się 
wyłącznie makijażem, jest więc gwarancją przede wszystkim profesjonalnego makijażu. 
 
 
Makijaż próbny 
Aby zapewnid sobie maksimum komfortu w dniu ślubu, uniknąd nieporozumieo i rozczarowao,                  
na około miesiąc przed ślubem powinnaś umówid się na makijaż próbny. Podczas tego spotkania 
wizażystka - po zebraniu wszystkich informacji dotyczących wybranej stylizacji, kolorów 
przewodnich oraz typu urody - ustali i wykona dla Ciebie optymalny makijaż tak, aby spójnie 
„zamykał” on całośd. Uwzględni przy tym również Twoje oczekiwania i preferencje, abyś nie tylko 
pięknie wyglądała, ale również doskonale się w nim czuła.  
 
 
Makijaż w profesjonalnym studio 
Na pewno zależy Ci na perfekcyjnym makijażu, a do takiego konieczne jest poziome oświetlenie,             
o temperaturze światła dziennego. Takie światło jest w każdym profesjonalnym studio wizażu.                   
W związku z tym warto zapisad się na makijaż w studio, a nie w Twoim domu, gdyż – zwłaszcza                 
w pochmurne dni – tylko tam możesz mied gwarancję usługi na najwyższym poziomie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 4 Wizyta u wizażystki 

MAKIJAŻ ŚLUBNY 

 

 

MARTA KWOLEK 
Dyplomowana wizażystka i stylistka  
 
Dyplomowany mistrz wizażu, trener profesjonalnych technik makijażu,  
prowadzi Studio Makijażu w Tyczynie, specjalizując się w makijażu ślubnym             
i artystycznym. Współautorka wystawy ##BEAUTY. Finalistka międzynarodowego 
konkursu Carpatian Art of Fashion. Studio Makijażu, które prowadzi zostało 
odznaczone podczas Kongresu Branży Beauty w Warszawie certyfikatem Salon 
Najbardziej dla Klienta.  
 

+48 603 091 565   www.martakwolek.pl    

 



 

 

KROK 5 Wizyta u fryzjera stylisty 

FRYZURA ŚLUBNA 

 



 

 

Wizyta u fryzjera 

 
 

   
   Powoli zbliża się ta wyjątkowa chwila,  gdy wreszcie  
   powiesz „tak”. Kolejny krok w ślubnych przygoto-  
   waniach to wybór odpowiedniej fryzury. Chod propozycji jest wiele, pamiętaj  
   przede wszystkim o tym, że fryzura powinna byd doskonale dopasowana do  
   Twojej urody, osobowości i stylu sukni ślubnej.  Idealne uczesanie włosów to  
   najlepsza  ozdoba, dzięki której poczujesz się w tym dniu jak księżniczka. 
 

 
Jak zadbad o włosy przed ślubem? 
Lśniące i zdrowe włosy to Twoja wizytówka, nie tylko w tym ważnym dniu. Doskonałym momentem 
do rozpoczęcia odpowiedniej pielęgnacji włosów jest czas, kiedy do dnia ślubu pozostało co 
najmniej pół roku. Może się to wydawad odległym terminem, jednakże włosy są niezwykle 
wymagające i aby przywrócid im naturalną równowagę potrzeba czasu, troskliwej pielęgnacji                        
i umiejętnego zaplanowania zabiegów fryzjerskich. Odpowiednie preparaty i profesjonalne zabiegi 
pielęgnacyjne zapewnią włosom doskonały wygląd i kondycję. Pamiętajmy również                                     
o systematycznym ich podcinaniu, dzięki czemu staną się gęstsze i mocniejsze. 
 
Kiedy farbowad włosy? 
Jeżeli planujesz zmianę koloru, nie rób tego samodzielnie w domu. gdyż możesz zniszczyd                            
i przesuszyd włosy. Samą koloryzację zaplanuj na tydzieo przed ślubem.  Dzięki temu kolor będzie 
bardziej świeży, nie będziesz miała odrostów, a włosy nie będą przesuszone. 
 
Próbna fryzura ślubna.  Jak się do niej przygotowad? 
Zanim stylistka fryzur wybierze najkorzystniejsze dla Twojego typu urody propozycje, przygotuj 
wcześniej kilka zdjęd fryzur, które najbardziej Ci się podobają.  Zastanów się również, jakie dodatki 
do włosów wybierzesz - welon, woalkę, ozdobę biżuteryjną, a może żywe kwiaty? Koniecznie 
zabierz ze sobą do salonu zdjęcie sukni ślubnej - ułatwi to dopasowanie fryzury do fasonu i stylu 
kreacji. Włosy do fryzury próbnej powinny byd świeżo umyte, bez dodatku środków do stylizacji 
włosów, tak aby stylista mógł zapoznad się z nimi - szczególnie jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta     
w konkretnym salonie. Pamiętaj również o tym, aby nie wiązad  i nie upinad  włosów w dzieo przed 
wizytą u fryzjera, gdyż mogą się odkształcid, co bardzo utrudni pracę nad nimi.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILONA STANKIEWICZ 
Fryzjer – stylista ślubny 
 
Fryzjerstwo to dla niej pasja i realizacja marzeo. Ekspert w upięciach i kokach, 
również ślubnych.  Stylista fryzur podczas wielu sesji zdjęciowych, m.in. do 
magazynu „Panna Młoda” oraz „Moda i Ślub”. Do każdego klienta podchodzi 
indywidualnie, dobierając fryzurę do typu urody i stylu życia. Najbardziej lubi 
ponadczasową klasykę z domieszką nowoczesności, ale nieustannie poszukuje 
inspiracji w modzie i trendach fryzjerskich.  Stale podnosi swoje kwalifikacje na 
różnorodnych szkoleniach branżowych.  
 

+48 730 502 254  



 

 

KROK  6 Wizyta u brafitterki 

ŚLUBNA BIELIZNA 

 



 

 

Wizyta w brafitterki 

 

   
  Dobrze dopasowana bielizna jest nieodzownym 
  elementem perfekcyjnego wyglądu Panny Młodej.  
  To właśnie od bielizny zaczynamy modelowanie ciała, a dzięki tej  
  idealnie dobranej sylwetka nabiera właściwych proporcji. Nawet najpiękniejsza  
  suknia ślubna bez dobrze dobranej bielizny nie będzie prezentowała się zjawiskowo. 
 

 
Postaw na sprawdzony salon 
Odpowiednio  dopasowana,  dobrej jakości bielizna doskonale wymodeluje nasze ciało, niezależnie 
od wieku i figury. Perfekcyjnie podkreśli walory sylwetki, nada idealny  kształt piersiom oraz 
zniweluje ewentualne mankamenty, na przykład zbędne wałeczki. Na zakupy bieliźniane najlepiej 
udad się do salonu, który oferuje profesjonalną usługę brafittingową.  
 
Najpierw sukienka 
Przed zakupem bielizny Panna Młoda powinna mied już wybraną suknię ślubną, gdyż konstrukcja 
biustonosza musi byd idealnie dopasowana do fasonu sukienki i tkaniny; pod uwagę bierze się 
również jej kolor. Profesjonalna brafitterka dobierze optymalny model, który efektownie prezentuje 
się na piersiach i odpowiednio je podtrzymuje. Musi byd idealnie dopasowany – tak, aby nie 
wystawał spod sukni ślubnej, ani nie odznaczał się pod nią. Biustonosz nie powinien również 
krępowad ruchów, przesuwad się w trakcie taoca ani uciskad piersi, powodując dyskomfort                                         
i potrzebę ciągłego poprawiania. W zależności od kroju sukni mamy do wyboru m.in. klasyczne 
biustonosze z fiszbinami, miękkie biustonosze, bezszwowe push-up’y, strapless’y, staniki 
silikonowe, biustonosze zapinane na brzuchu czy gorsety.   
 
Skompletuj całośd 
Piękny biustonosz to połowa sukcesu. Dopiero w połączeniu z figami, pooczochami i pasem do 
pooczoch stworzy perfekcyjny bieliźniany zestaw, idealnie zharmonizowany ze ślubną sukienką. 
Warto wybrad coś wyjątkowego i nietuzinkowego, bo oferta jest ogromna – od eleganckiej, prostej 
bielizny, przez zmysłowe, wyrafinowane gipiury, koronki i tiule, do figlarnych modeli pełnych 
prześwitów, haftów, subtelnych kokardek, wiązao bądź marszczeo. Decyzja powinna byd 
przemyślana, bo w tak wyjątkowym dniu Panna Młoda powinna nie tylko wyglądad, ale i czud się 
wspaniale.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONIKA BARDIAN 
Ekspert brafittingu 
 
Właścicielka salonu z bielizną Paryżanka i laureatka dwóch ogólnopolskich 
konkursów „Nowoczesny Butik” oraz „Bra Wnętrze” na branżowym kongresie Salon 
Bielizny 2016 i 2017 w Łodzi. Autorka wielu artykułów do czasopism m. in. „Dobra 
Mama''oraz „Biznes i Styl”. Podczas licznych eventów edukuje kobiety z zakresu 
prawidłowego doboru bielizny. W 2017 r. przygotowała dwa autorskie pokazy 
bielizny ślubnej i nocnej na Targach Ślubnych w Rzeszowie oraz nagrała swój               
7-odcinkowy program „Zmierz się z brafitterką” z Telewizją Podkarpacką.   

 
+48 600 015 402  www.paryzanka.eu     



 

 

KROK 7 Wizyta u florysty 

BUKIET ŚLUBNY 

DEKORACJE Z KWIATÓW 



 

 

Wizyta u florysty 

 

   
  Kwiaty stanowią nieodłączny element ślubu oraz  
  wesela, podkreślają wyjątkowośd tej uroczystości,              
  a jednocześnie są ważną częścią wizerunku Pary Młodej. Wyboru kwiatów nie  
  należy zostawiad na ostatnią chwilę. Bukiet ślubny oraz dekoracje kwiatowe  
  zamawia się zazwyczaj po rezerwacji terminu wesela. 
 

 
Czym kierowad się przy wyborze kwiatów? 
Wybierając bukiet ślubny powinniśmy kierowad się nie tylko indywidualnymi upodobaniami 
(ulubione kwiaty czy kolory), ale również wziąd pod uwagę kilka innych czynników - fason i kolor 
sukni ślubnej, odcienie najlepiej pasujące do typu kolorystycznego i osobowości Panny Młodej, jej 
fryzurę i makijaż, jak również styl ślubu i wesela, motyw przewodni oraz miejsce. 
  
Sezonowośd kwiatów 
Oprócz wyżej wymienionych czynników, wybór kwiatów powinien byd również podyktowany ich 
dostępnością na rynku. Wybierając kwiaty, które nie występują w danym sezonie, trzeba liczyd się           
z wyższymi kosztami.  Najlepiej, gdy dopasujesz bukiet do pory roku i typowych dla niej kwiatów 
lub zaplanujesz ślub wtedy, gdy kwitną Twoje ulubione kwiaty – tak, abyś biorąc ślub na przykład        
w czerwcu czy lipcu nie była rozczarowana, że nigdzie nie możesz znaleźd wiązanek z tulipanów czy 
konwalii. 
 
Typ bukietu ślubnego 
Oprócz rodzaju i koloru kwiatów, ważnym elementem przy wyborze bukietu jest jego kształt. We 
florystyce ślubnej wyróżnia się wiele typów bukietów. Do najpopularniejszych z nich należą: 
kaskada, nosegay, półkula, styl rustykalny czy Biedermeier.  Kształt bukietu powinien pasowad do 
stylu sukni, ślubu i wesela, jak również odzwierciedlad osobowośd i temperament Panny Młodej.  
Do delikatnych i romantycznych osób bardziej pasuje klasyczny biedermeier, do kobiet o wyrazistej 
osobowości i dużym temperamencie - bukiet mniej tradycyjny. Istotna jest również faktura  
materiału sukni ślubnej – na przykład goździki świetnie komponują się z koronkowymi sukniami, 
natomiast kwiaty takie jak róża, tulipan czy amarylis będą doskonale współgrały z gładkim atłasem. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA ZDEB 
Ekspert florystyki 
 
Prowadzona przez nią kwiaciarnia ANIA powstała z wieloletniego zamiłowania do 
kwiatów i sztuki florystycznej. W ofercie znajdziemy bukiety i kompozycje 
kwiatowe na różnorodne okazje, w tym wiązanki ślubne oraz dekoracje kościoła i 
sali weselnej. Każde z zamówieo traktowane jest indywidualnie, a firma dokłada 
starao, aby oferowane przez nich kompozycje nie tylko sprostały wymaganiom 
klientów, ale zaskakiwały i zapadały w pamięd.  

 
+48 667 176 407   www.kwiaciarnia-ania.ipr.pl 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do skorzystania z naszych usług 

 

DAWID MAZUR – fotograf ślubny 

SOFI SOCHA – dyplomowana stylistka i kreator wizerunku 

OLIVIA KAAS – dyplomowany kosmetolog 

MARTA KWOLEK – dyplomowana wizażystka i stylistka 

ILONA STANKIEWICZ – fryzjer – stylista ślubny 

MONIKA BARDIAN – ekspert brafittingu 

ANNA ZDEB – ekspert florystyki ślubnej 



 

 


