Dane aktualne na dzień: 19-01-2021 20:00

Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-chemdog-p-888.html

ANESIA SEEDS Chemdog
Cena

149,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN85

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Chemdog

Chem Dog to cross-breading z 2 legendarnymi i niezwykle silnymi szczepami: OG Kush x Sour Diesel. Ta hybryda z
dominacją Sativy jest niewiarygodnie silna i jest naszą doskonałą wersją tej wyjątkowej odmiany. Chemdog to odmiana
konopi, która szczególnie podnieca doświadczonych hodowców wysokimi plonami i mocą.
Anesia`s Chemdog posiada bardzo intensywny zapach i smak cytryn i malin. Ta owocowa mieszanka w połączeniu z lekką
nutą chemiczną sprawia, że aromat jest niesamowicie wyjątkowy.
Chemdog to bardzo szybko uderzająca odmiana o niezwykle silnym haju, który utrzymuje się przez wiele godzin. Jeden
głęboki oddech i dowiesz się, dlaczego ta odmiana konopi jest tak sławna. Będziesz jeździć na euforycznej i twórczej fali,
podczas gdy Twoje ciało będzie zrelaksowane. Doskonałe połączenie efektów psychicznych i cielesnych.
Z gigantycznym poziomem THC do 32% ponownie opracowaliśmy prawdziwe arcydzieło, stworzone specjalnie dla
doświadczonych użytkowników. Koncentracja żywicy i kannabinoidów znacznie przekracza średnią - jest to jedna z
najsilniejszych i najbardziej produktywnych odmian na rynku.
Zastosowanie medyczne
Ze względu na ogromną moc i wszechstronne działanie lecznicze jest stosowany w leczeniu przewlekłego bólu, napięcia
mięśni, depresji i stresu.
Uprawa Chemdog
idealny do scroggingu i LST (trening o niskim poziomie stresu) ważna jest dobra cyrkulacja powietrza silny wzrost, można go
kontrolować i kształtować za pomocą przycinania szczególnie doświadczeni hodowcy mogą osiągnąć bardzo wysokie plony
silnych pąków konopi
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PRZEZNACZENIE: Indoor / Outdoor
GENY: OG Kush x Sour Diesel
TYP: 25% Indica / 75% Sativa
CZAS KWITNIENIA: 9-10 tygodni
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: Pażdziernik
PLON(in/out): 500 g/m2 ; 500-600 g/roślina
WYSOKOŚĆ(in/out): 120 cm ; 150-200cm
THC: 32%
AROMAT/SMAK: Cytryna, Malina
3szt. - 149zł
5szt. - 234zł
10szt. - 448zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion

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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