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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/sherbet-feminizowane-p-145.html

Sherbet Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

184

Opis produktu
Przeznaczenie: Indoor
Genotyp: Głównie Indica
Geny: GSC x Pink Panties
Czas Kwitnienia: 9 tygodni
Plon: bardzo duży (450g-550g/m2 Indoor)
Wysokość: Średnie (do 130cm)
THC: 21%
Działanie: kreatywny, zrelaksowany, skupiony
Smak: owocowy
Jest to potężna odmiana bogata w THC z nagradzaną genetyką Sherbet. Genetyka indica ma swoje początki w Girl Scout. Ten
szczególny sorbet ma niezwykle owocowy smak i aromat, a melon i mango to dwa słodsze zapachy. Poziomy THC będą w
dobrych warunkach przekraczały 20%, topy są jędrne i gęste, lepkie w dotyku i błyszczące, mroźne. Inne genetyki
zaangażowane w Sorbet to Cherry Pie, OG Kush i Durban Poison. Jest to stabilna, wysokowydajna indica dla hodowcy w domu,
który poszukuje niezmiennie wysokiej jakości i łatwego, odpornego na glebę wzrostu. Sorbet dobrze rośnie na każdym podłożu
wzrostowym / systemie i powinien zapewniać plony powyżej średniej. Ta odmiana trwa około 9 tygodni w rozkwicie i zapewnia
kreatywne uderzenie stresu z silnym kamieniem ciała. Popularny wśród użytkowników medycznych i hodowców
rekreacyjnych. Rośliny pozostają krzaczaste z niską / średnią wysokością.

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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