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Bruce Banner Fast
Version Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

177

Opis produktu
Bruce Banner Fast Version Feminizowane
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENETYKA: Original OG Kush x Strawberry Diesel
TYP: Głównie Sativa
THC: 15 - 20%
CBD: CZAS KWITNIENIA: 60 - 65 dni
EFEKT: Energia, Kreatywność
Bruce Banner Fast Version - Półautomat został wyhodowany przez skrzyżowanie oryginalnego OG Kush z Strawberry
Diesel. Jest to szybko kwitnąca wersja tej rośliny z dominacją sativy, która ma charakter dieslowski / paliwowy rodzica
Strawberry, ale ma moc Kusha, która zapewnia silny efekt. Rośliny te zostały wybrane do wcześniejszych właściwości
wykończeniowych.
Kwitnienie trwa 9 tygodni, czasem jeszcze dzień lub dwa, i zapewnia doskonały dzień dzięki energii i kreatywności.
Bruce Banner Fast może być uprawiany w pomieszczeniach, na zewnątrz lub w szklarni i jest bardzo elastyczny w
odniesieniu do pożywek.

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
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
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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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