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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/mandarine-auto-feminizowane-p-115.html

Mandarine Auto
Feminizowane
Cena

12,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24/48 h

Numer katalogowy

100

Opis produktu
Cream Mandarine Auto
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: Cream Caramel Auto x ICE Cool
CZAS UPRAWY: 9 tygodni od nasiona do zbioru
PLON: Indoor 400-550g/m2, Outdoor 45-170g/ roślinę
WYSOKOŚĆ: 50-110 cm
Cream Mandarine Auto
Cream Mandarine jest to efektem długich prac nad naszym Cream Caramel Auto. Jest to hybryda Cream Caramel Auto z
elitarnym klonem naszego ICE Cool. Celem było zwiększenie produktywności i uzyskanie słodkiego, mandarynkowego
aromatu. Wiele roślin nabiera fioletowo-czerwonawych odcieni. Autoflowering trzeciej generacji. Połączenie Cream Caramel
Auto i Ice Cool. Bardzo wysoka produkcja i słodki, cytrusowy smak mandarynki. Pod koniec kwitnienia przybiera czerwone i
purpurowe odcienie.

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
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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Wysyłka
TERMIN WYSYŁKI TO 24 / 48H (w przypadku przelewów tradycyjnych, czas ten jest liczony od momentu jego
zaksięgowania)
Przesyłka kurierska DPD- dostawa 24h
Przelew na konto -15 zł
Płatna przy odbiorze - 20 zł
Paczkomaty InPost - dostawa 24h/48h
Przelew na konto -10zł
Płatna przy odbiorze - 20zł
ZA DARMO DOWOLNYM SPOSOBEM PRZY PRZELEWIE POWYŻEJ 200 ZŁ / POBRANIE POWYŻEJ 300 zł
Przesyłki zagraniczne w całej Europie
Kurier GLS - 50zł
TERMIN WYSYŁKI TO 24/48H
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