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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/pineapple-chunk-auto-feminizowane-p-158.html

Pineapple Chunk Auto
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

196

Opis produktu
Genotyp: Głównie Indica
Geny: Pineapple Chunk x Reduralis
Czas uprawy: 8 tygodni
Przeznaczenie: Autoflowering (Indoor i Outdoor)
Plon: duży (350g-400g/m2 Indoor)
Wysokość: Niskie (do 80cm)
THC: 12-15% THC, dużo CBD
Działanie: długi, zrównoważony haj, rozluźniający ciało, uspokajający i redukujący stres
Smak: intensywny koktajl owocowy z wyraźnie wyczuwalnym ananasem
Zapach: słodko-owocowy, ananasowy
Znany na całym świecie Pineapple Chunk dostępny teraz także w automatycznie kwitnącej wariacji. Auto Pineapple
Chunk to wytrzymała, szybko kwitnąca odmiana, bardzo prosta w uprawie. Gwarantuje znaczne plony pełne ciężkich topów
pokrytych żywicą. Produkuje około 60-100 gramów na roślinę.
Auto Pineapple Chunk to mocny główny szczyt, topy pokryte złotymi, czerwonawymi i brązowymi włoskami przez które
przebijają się błyszczące kryształki THC.
ZAPACH I SMAK Topy mają słodki aromat, a smak to zmysłowy, intensywny koktajl owocowy z wyraźnie wyczuwalnym
ananasem.
EFEKTY Auto Pineapple Express to mocna indica oferując długi, zrównoważony haj, rozluźniający ciało, uspokajający i
redukujący stres.
Ta niesamowita odmiana pozwoli ci się odprężyć i uspokoić, co obniży twój poziom stresu.

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
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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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