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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/shiskaberry-feminizowane-p-127.html

Shiskaberry
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

167

Opis produktu
Shiskaberry
Przeznaczenie: Indoor, Outdoor
Genotyp: Blueberry x Afghan
Czas kwitnienia: krótki 6-8 tygodni
Wysokość: (100 – 150 cm)
Nasiona Feminizowane: Tak
Efekt: głodny, szczęśliwy, zrelaksowany
Typ: 100% Indica
Smak/zapach/aromat: słodki
Zbiór Outdoor: Koniec września
Plon: ponad 450g
THC: 16-20 %
Doprowadzenie naszego Shiskaberry do tego etapu jest efektem skomplikowanej pracy w toku od lat i jesteśmy zachwyceni,
aby w końcu wprowadzić ten wyjątkowy i wspaniały szczep do naszego katalogu. Shiskaberry to unikalne doświadczenie. Jej
ostre ziemiste, pikantne nuty zostawiają niezapomniany, pyszny posmak. Jej piękny zapach jagody będzie zanurzać cię w
głębszym wymiarze zachwytu. Ona może rozluźnić ci język, a następnie sprawić, że jesteś szczęśliwy, przed podaniem całego
ciała relaksującemu masażowi. Kto mógłby prosić o więcej? Oczekiwany czas kwitnienia w pomieszczeniach do 8-9 tygodni z
dużą wydajnością. Outdoor Shiskaberry może dorastać do 1,2 metrów, z rozciągniętym pred kwitnieniem może dostarczyć
do kg kwiatów super jakości. Zaleca się suchy klimat.

Ważne
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę.
* Wszystkie treści zamieszczone w opisie produktów, są przetłumaczoną wersją oryginalnych informacji wydanych przez
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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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