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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/purple-punch-auto-feminizowane-p-203.html

Purple Punch Auto
Feminizowane
Cena

12,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24/48 h

Numer katalogowy

240

Opis produktu
Przeznaczenie: Autoflowering - Indoor/Outdoor
Geny: (Grandaddy Purple x Larry OG) x Auto
Typ: Głównie Indica 85%
Czas Uprawy: 9 tygodni
Plon (In/Out): 450 - 600 gr/m2 ; 60-200 gr/roślina
Wysokość: 90 - 150 cm
THC: 20%+
Smak: Borówka, Ciasto, Wiśnia, Pikantne/Ziołowe
Efekt: Fizyczny, Potężny, Relaksujący
Purple Punch Auto to większa niż przeciętna automatycznie kwitnąca odmiana, która w składzie genetycznym zawiera około
85% indici. Ma szybki cykl wzrostu i daje wyjątkowe plony jak na odmianę auto, a także zaskakująco wysoki poziom THC.
Purple Punch Auto rozwija się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, dorastając do wysokości 90-150 cm. w
zależności od środowiska i warunków. W ciągu zaledwie 9 tygodni od nasion hodowcy mogą zebrać od 450 - 600 gr/m2 w
pomieszczeniu, podczas gdy rośliny uprawiane na zewnątrz zapewnią 60 - 200 gr każda. Pąki są gęste i mroźne, z żywiczną
produkcją trichomów. Dojrzałe rośliny mają silną centralną szczyt colę z mniejszymi bocznymi gałęziami, a pąki mają bardzo
atrakcyjne fioletowe i magenta odcienie z pewnymi limonkowozielonymi przebłyskami. Ten aspekt jest podkreślony przez
dokładny rumieniec mniej więcej tydzień przed zbiorami, a także chłodniejsze nocne temperatury w ostatnich tygodniach
kwitnienia. THC może osiągnąć 20% lub więcej przy mniej niż 1% CBD. Smaki wypieków jagodowych, wiśni i przypraw kuszą
podniebienie. Efekt jest silnie relaksujący, ale bez ociężałości związanej z blokowaniem kanapy.

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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