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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/gelato-feminizowane-p-162.html

Gelato Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

200

Opis produktu
Genotyp: Głównie Indica
Geny: Sunset Sherbet x Girl Scout Cookies
Przeznaczenie: Indoor, Outdoor
Plon: maksymalny (550g-650g/m2 Indoor)
Czas kwitnienia: 7 - 9 tygodni
Wysokość: Średnie (do 130cm)
THC: 23%
Działanie: Mega mocne rozluźnienie i silna euforia
Smak: Borówki, cytryna, mięta
Zapach: Słodki, cukierkowy
Gelato to odmiana uznana za numer #1 przez Leafly w 2018 roku. Działanie Gelato to nie jest odmiana dla początkujących
palaczy, zdecydowanie jest jedną z mocniejszych odmian na rynku i jej działanie można odczuć bardzo szybko. Ogarnie Cię
mega mocna euforia wymieszana z fizycznym rozluźnieniem. Pobudza kreatywność i zdecydowanie poprawia humor.
Medycznie stosowana jest przeciwbólowo, przeciwwymiotnie i na pobudzenie apetytu oraz bezsenność. Jej rozluźniające
właściwości zapewniają również uglę przy skurczach mięśni. Wygląd Topy Gelato prezentują się bardzo atrakcyjnie, nie są
największe ale są bardzo twarde, purpurowe z pomarańczowymi włoskami i do tego pokryte sporą warstwą żywicy.
Smak i zapach Oprócz mocy i prezencji Gelato zapewnia również świetne doznania smakowo-zapachowe. Mieszanka słodkiego
szerbetu z owocową mieszanką borówek i pomarańczy.

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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