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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/wedding-cake-auto-feminizowane-p-182.html

Wedding Cake Auto
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

220

Opis produktu
Rodzaj - Automat - Indoor, Outdoor
Genotyp - Głównie Indica
Geny - Wedding Cake x Super Auto
THC - 25%
CBD - 2,4%
Wysokość: Indoor/Outdoor - 90/110 cm
Czas Uprawy - 70-75 dni
Plon - Bardzo duży ( 500g/m2 Indoor) (750gm2 Outdoor)
Efekt - Uspokajający, Euforyczny
Aromat - Owocowy
Smak - Jagody Letnie

Wedding Cake Auto to łatwa w uprawie roślina marihuany z przewagą Indica, która osiąga średnią wysokość 90 cm w
pomieszczeniach i 110 cm na zewnątrz i jest odporna na szkodniki i choroby jak żadna inna. Jej wygląd nigdy nie przestaje
zaskakiwać: produkuje niezliczone bryłki pokryte super jasnymi włoskami, które całkowicie pokrywają tę oszałamiającą roślinę
spektakularną białą warstwą.
Jej pełny cykl życiowy trwa 70-75 dni przy uprawie w optymalnych warunkach, co prowadzi do niesamowitych plonów do 500 g
/ m2 w pomieszczeniu i 750 g / roślinę na zewnątrz.
Wedding Cake Auto uwalnia słodki aromat z nutami ziemi, wanilii i Skunk, a także smak pełen pysznych letnich jagód. Jej
wysoki poziom 24% THC jest odpowiedzialny za jej magiczny efekt: naprawdę przyjemne, stymulujące doznania pełnej
radości połączone z doskonałym rozluźnieniem mięśni.

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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