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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/think-different-auto-feminizowane-p-77.html

Think Different Auto
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

73

Opis produktu
Think Different Auto
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: AK420 x Ruderalis
TYP: Głównie Sativa
CZAS KWITNIENIA: 9–10 tyg.
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: 10-11 tyg.
PLON: 500–600 g/m2; 450–500 g/roślina
WYSOKOŚĆ: 80–130 cm
THC: 17–19%
CBD: niskie

Auto Think Different
Odmiana Think Different jest odmianą chyba najlepiej się sprzedającą. Jest ściśle przeznaczona dla ogrodników, którzy
najbardziej lubią łatwe oraz mocne rośliny w prowadzeniu. Dzięki dobranej odpowiednio genetyce wysokość THC jest
utrzymywana na poziomie siedemnastu do dziewiętnastu procent. Daje to nam niezłego prawdziwego "kopa". Roślina
automatycznie kwitnąca potrafi dać plon do pięciuset góra sześciuset gram na jeden metr kwadratowy. Wysokość na pewno
nie przekroczy jeden przecinek trzy metry w uprawie normalnej oczywiście pod lampami. Pod medycznym względem niweluje
nasz ból, stres oraz leczy depresji.

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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