Fico muito feliz que você tenha baixado o meu preset! Aqui eu explico
como aplica-lo às suas fotos em poucos cliques.
Primeiro, salve a imagem preset.DNG no seu celular.
Depois você precisa baixar (gratuitamente) o app Adobe Lightroom na
loja de aplicativos do seu celular. Após instala-lo você pode seguir o
meu passo a passo para começar a usar o preset!

Selecione a imagem que você baixou
do meu site salvou no seu celular.
Dentro do Lightroom, clique na
opção de adicionar imagem

Clique aqui.

Depois clique aqui. (Se o seu celular
estiver em português deve aparecer
“Criar Preset”)

Dê um nome ao seu Preset. Eu
recomendo colocar o meu site
(LucianaCouto.com.br) para que
você possa lembrar onde o
conseguiu, caso queira baixar outros.

Pronto! Seu preset está instalado.
Abra qualquer foto sua que queira
editar e clique em Presets.

Depois de aplicado o Preset eu
recomendo você ajustar sua foto
para ficar exatamente como você
quer.

Selecione o Preset que você acabou
de criar e veja sua foto se
transformar magicamente!

A primeira coisa que eu faço é ir em
Color (“Cores" em português) e
ajustar a temperatura.

Dica: clique no conta-gotas e
aparecerá um círculo na sua foto.
Posicione o círculo sobre um parte
branca da foto e você verá que o app
irá corrigir a temperatura da sua foto
automaticamente.

Depois eu recomendo ajustar a
claridade da foto. Por causa da
variação de luz nas suas fotos, nem
sempre o preset ficará perfeito de
primeira. Se sua foto ficar muito
escura, ajuste a Exposure
(Exposição) para mais. Se sua foto
estiver muito clara, ajuste para
menos.

Quando sua foto estiver do jeito que
você quer, clique neste símbolo.

Exporte sua foto para seu álbum de
fotos e pronto! Já pode posta-la
onde você quiser!

Muito obrigada!
Espero que tenha gostado deste preset que fiz com carinho! Se você ainda não me conhece, eu
sou a Luciana Couto, blogueira de estilo de vida. No meu blog e nas redes sociais eu
compartilho doses diárias de inspiração para uma vida mais feliz.
Se você gostou deste preset, pode me agradecer ajudando a divulgar meu trabalho entre seus
amigos. Conte a eles sobre meu blog LucianaCouto.com.br!
Outra coisa bacana que você pode fazer é usar a hashtag #presetdalu e me marcar
(@luvlogueira) na foto que postar usando algum dos meus presets. Eu costumo compartilhar as
fotos lindas que encontro por aí com os meus seguidores.
Tenho certeza que juntos podemos inspirar uns aos outros a enxergarem a vida mais colorida!
Beijos,
Lu

