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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/lemon-skunk-feminizowane-p-151.html

Lemon Skunk
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

190

Opis produktu
Przeznaczenie: Indoor, Outdoor
Genotyp: 50% Indica / 50% Sativa
Geny: Original Skunk x Citral
Czas Kwitnienia: 8 tygodni
Plon: bardzo duży (450-550g/m2 Indoor)
Wysokość: Średnie (100-120cm)
THC: 19%
Działanie: energetyczny, euforyczny, szczęśliwy, zrelaksowany
Smak: cytrusowy
Lemon Skunk to odmiana, której nazwa bezbłędnie wskazuje na to, co dostajemy – krzyżówkę dwóch różnych typów Skunk o
intensywnym cytrusowym zapachu. Lemon Skunk powstał ze skrzyżowania dwóch mocnych odmian Skunk o różnym
fenotypie, ale o intensywnie cytrusowym zapachu, Skunk i Citral. Roślina nadaje się do hodowli indoor i outdoor. Kwitnie w
ciągu 8 tygodni (do końca września w outdoor) dając plon ok. 800gr/m2. To średniej wielkości roślina, mocno ugałęziona,
pnąca się momentami jak winorośl. Z tego powodu dobrze sprawdzi się w uprawie Low Stress Training.
Lemon Skunk Odmiana charakteryzuje się dużymi, podłużnymi liśćmi oraz obfitym pokryciem tysiącami gruczołów
żywicznych – wszystko sprawia wrażenie, jakby ktoś próbował obtoczyć roślinę w kryształkach cukru. Intensywnie cytrusowy
aromat pomarańczy, cytryny i sosny podbity jest zapachem skunksowym typowym dla odmian Skunk. W działaniu Lemon
Skunk jest odmianą, która w działaniu nigdy nie rozczarowuje. Ponad 19% THC i równowaga pomiędzy indicą a sativą
gwarantuje szybki ale długotrwały efekt, który najpierw odczuwalny jest jako przypływ energii i euforii by w końcu ogarnąć
ciało przyjemnym uczuciem relaksu. Zestaw genów odmiany został dobrany tak, by z powodzeniem leczyć objawy depresji,
skutki stresu oraz bóle, w szczególności migrenowe bóle głowy.

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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