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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/60-day-grapefruit-auto-feminizowane-p-183.html

60 Day Grapefruit Auto
Feminizowane
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

221

Opis produktu
Przeznaczenie: Automat - Indoor, Outdoor
Genotyp: Głównie Indica
Geny: Northern Lights x Grapefruit x Ruderalis
Czas Uprawy: 8 tygodni
Plon: bardzo duży (450g-550g/m2 Indoor)
Wysokość: Niskie (do 80cm)
THC: 19%
CBD: 0,7%
Działanie: potężnie relaksujące, a w większych dawkach pełne nokautującej mocy
Smak: intensywnie cytrusowy z wyczuwalnymi akcentami świeżych grejfrutów
Zapach: słodko owocowy z kwaśniejszymi dodatkami cytrusów

60 Day Grapefruit piękna odmiana z cudownymi odcieniami jesieni. Niskie nie sprawiające problemów, odporne na
szkodniki. Topy pokrywają się błyszczącymi kryształkami żywicy, a ich zapach jest niepowtarzalnie kuszący! Mocno indyjkowy
profil - potężne uderzenie połączone z konkretnie głębokim relaksem całego ciała i umysłu. Silne, kanapowe odprężenie, a
przy większych dawkach nawet nokautująca moc.
Niesamowicie owocowy zapach z akcentami najsłodszego miodu. Wyczuwalne nuty grejfruta i nieco kwaśniejszych cytrusów.
Potężnie słodko-cytrusowa mieszanka pełna akcentów świeżych smaków grejfrutów. Z uwagi na swoje realksujące właściwości
jest dobrą odmianą do leczenia przewlekłych bólów, nadmiernego stresu i napięcia mięśniowego. Sprawnie poradzi sobie
także ze stresem, bólami głowy i migrenami, a nawet bezsennością.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 nasion , 100 nasion

Ważne
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę.
* Wszystkie treści zamieszczone w opisie produktów, są przetłumaczoną wersją oryginalnych informacji wydanych przez
holenderskich producentów tych nasion. Sklep nie utożsamia się z zamieszczonymi informacjami i zamieszcza je wyłącznie w
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celach informacyjnych oraz edukacyjnych.
* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy sprzedaży nasion osobom, wobec których mamy podejrzenia co do pełnoletności.
Pytanie o takie rzeczy jak plon, sposób uprawy, czy działanie odmian konopi traktujemy jako podejrzenie zamiaru uprawy, co
może skutkować odmową realizacji zamówienia.
* Nasiona sprzedajemy wyłącznie jako produkty kolekcjonerskie, w celach zachowania gatunku. Nikogo nie namawiamy do
uprawy marihuany. Uprawa, a nawet samo kiełkowanie nasion konopi jest nielegalne na terenie Polski i zakazane karą
pozbawienia wolności.
* Handel, jak i samo posiadanie nasion konopi jest w Polsce całkowicie legalne i dozwolone przez prawo. Nasiona konopi nie
zawierają żadnych substancji psychoaktywnych i nie mają żadnych właściwości narkotycznych.
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