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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/nevilles-haze-feminizowane-p-149.html

Neville's Haze
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

188

Opis produktu
Przeznaczenie: Indoor
Genotyp: Głównie Sativa
Geny: Almost pure Haze
Czas Kwitnienia: 12 tygodni
Plon: bardzo duży (500-700g/m2 Indoor)
Wysokość: Wysokie (150-200cm)
THC: 23%
Działanie: energetyczny, kreatywny, skupiony
Smak: jagodowy
Zapach: kwiatowy
Neville’s Haze to wybitnej jakości odmiana idealna dla cierpliwych miłośników gatunku sativa. Legendarny zdobywca High
Times Cannabis Cup w 1998r. Neville’s Haze Odmiana zawdzięcza swoją nazwę swojemu twórcy, który stworzył ją z niemalże
czystego Haze bardzo wysokiej jakości. W efekcie mamy odmianę, na której plon będzie trzeba trochę poczekać, choć warto.
W uprawie indoor na powietrzu kwitnie do połowy listopada. Dobrze reaguje na tropikalne, równikowe i umiarkowane warunki
atmosferyczne. W indoor przynosi plon do 700 gr/m2, w outdoor – aż 1200 gr/m2. Cechy szczególne Rośliny Neville’s Haze
pną się w górę w zastraszającym tempie – kontrolowanie jej rozmiaru to konieczność. Będzie potrzebować podporu, dobrze
sprawdzi się w LST. Jej topy są jasnozielone, pokryte jasnobrązowymi włoskami. Całość pokrywa warstwa białych kryształków,
co wygląda jakby zanurzono ją w lepiących kryształkach cukru. Aromat ma słodki, kwiatowy, podbity zapachem wilgoci i
diesla. Pozostawia typowy dla marihuany smak w ustach.
Neville’s Haze w działaniu jest silnie psychoaktywny, niemal halucynogenny. Wysoki poziom THC i 90% sativy objawiają się
silnym uczuciem produktywności i kreatywności, chęci analizy swoich skomplikowanych stanów psychicznych. U
niedoświadczonych w dużych dawkach może przytłaczać i powodować uczucia paranoi czy niepokoju. Neville’s Haze Odmiana
posiada właściwości antydepresyjne i przeciwbólowe, jest dobrą alternatywą dla sztucznych i syntetycznych środków
chemicznych. Minimalizuje nieprzyjemne sutki długotrwałego stresu. Popularna wśród pacjentów z jaskrą.

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.
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* 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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