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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/gelato-auto-feminizowane-p-163.html

Gelato Auto
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

201

Opis produktu
Genotyp: Głównie Sativa
Geny: Gelato x (Girl Scout Cookies x Ruderalis)
Czas uprawy: 9-10 tygodni
Przeznaczenie: Autoflowering (Indoor i Outdoor)
Plon: bardzo duży (450g-550g/m2 Indoor)
Czas kwitnienia: 7 - 9 tygodni
Wysokość: Niskie (do 80cm)
CBD: Bardzo mało CBD
THC: 20%
Działanie: Początkowo mocno umysłowe, z czasem ogarnia całe ciało
Smak: Słodkie cytrusy z nutą kawy
Zapach: Słodki, owocowy
Auto Gelato to auotmatycznie kwtinąca wersja bardzo popularnej w USA odmiany Gelato, która z Kalifornii dotarła do Europy.
Charakteryzuje się bardzo pysznym smakiem słodkich ciasteczek, ostrych cytrusów i cierpkiej kawy oraz równie bogatymi
nutami zapachowymi.
Auto Gelato ma bardzo wysoką jak na automaty zawartość THC, która dochodzi nawet do 20%. Zawartość CBD jest niska.
Początkowo haj jest mocno umysłowy, sativowy ale po czasie zaczyna ogarniać ciało, zmiękcza nogi i daje błogi relaks.
Wyraźnie pobudza kreatywność, eliminuje ból i depresję oraz pozwala na głęboki, regenrujący sen. Rośliny w zależności do
warunków osiągają 70-90cm dając plony kilkudziesięciu gram z rośliny, outdoor w dobrych warunkach potrafią dać kilka razy
więcej. Od startu do zbioru potrzebują 75-80 dni.

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.
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* 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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