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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-fast-caramelic-p-891.html

ANESIA SEEDS - Fast
Caramelic
Cena

137,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN94

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Fast Caramelic

Fast Caramelic to hybryda Big Bud i Caramello o cudownym zapachu słodkich cukierków i niesamowitym smaku karmelu.
Odmiana ta została wyhodowana z najlepszych na świecie genów Indica, opracowana z myślą o silnych efektach i
intensywnym smaku z ponadprzeciętnym poziomem THC.
Fast Caramelic to szybko rosnąca, ekstremalnie silna odmiana, która produkuje ogromne ilości żywicy, bardzo dobrze nadaje
się do produkcji BHO lub Bubble Hash i tworzy mocny i aromatyczny chwast Premium. Ta głównie Indica wymaga tylko 49-55
dni kwitnienia w pomieszczeniach.
Jest to silny hitter, który może sprawić, że będziesz spać, jeśli nie jesteś doświadczonym palaczem. Rośliny osiągają wysokość
od 100 do 120 cm w pomieszczeniach, mają silne gałęzie, wykazują ogromną sprężystość i energię wzrostu. Fast Caramelic
Seeds produkuje krępe i krzaczaste rośliny z dużymi, pokrytymi żywicą, ciężkimi i gęstymi pąkami.
Jej kolej zaprowadzi cię bezpośrednio do Nirvany. Nic dziwnego - najnowszy test wykazał zawartość THC na poziomie 26%.
Jednocześnie powoduje wyostrzoną świadomość sensoryczną, która wydobywa to, co najlepsze z każdej czynności.
Fast Caramelic ze względu na krótki okres kwitnienia nadaje się do uprawy na zewnątrz. Tam odmiana rozwija się w dużą,
potężną roślinę, która może osiągnąć wysokość ponad 160 cm i plon 600 g z rośliny. Wewnątrz można spodziewać się
550-600g na metr kwadratowy.
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Rosnące szybko karmelowe Największy dochód osiąga Fast Caramelic w systemach hydropnicznych, natomiast najlepszy i
najintensywniejszy smak daje uprawa organiczna z glebą. Ta odmiana jest łatwa w uprawie i niezawodnie dostarcza
najwyższej jakości Indica Buds. Może być uprawiana w pomieszczeniach lub na zewnątrz.
Zastosowanie medyczne. Ta głównie Indica jest stosowana w leczeniu lęku, jaskry, stanów zapalnych, bezsenności, utraty
apetytu i migreny.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: 70% Indica / 30% Sativa
CZAS KWITNIENIA: 49-55 dni
CZAS ZBIORU: Połowa wrzesnia
WYSOKOSC: 100-120 cm ; 140-180 cm
PLON: 550-600 g / m2 ; 600 g / roślinę
THC: 26%
AROMATY / SMAKI: Karamel
3szt. - 137zl
5szt. - 216zl
10szt. - 410zl

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.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

