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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-triple-cheese-auto-p-919.html

ANESIA SEEDS - Triple
Cheese Auto
Cena

112,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN196

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Triple Cheese Auto
Triple Cheese Auto to nasza najnowsza odmiana automatycznie kwitnąca, która przenosi automatyczną genetykę na nowy
poziom. Czas zbiorów tej bardzo aromatycznej i żywicznej odmiany wynosi 11 tygodni po wykiełkowaniu i możesz
spodziewać się plonów, które znasz tylko z fotoperiodycznych odmian konopi. Triple Cheese Auto może dorastać do 130 cm
i jest doskonałym wyborem zarówno do uprawy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Kiedy nadchodzi czas zbiorów, jej pąki
są pokryte żywicą, naprawdę zapiera dech w piersiach. Znana jest z gęstych pąków o niezwykłym smaku jagód i starego sera.
Poziomy THC regularnie przekraczają 22%.
Smak i aromat Triple Cheese Auto łączą typowy smak sera z lekko owocową nutą. Ich działanie jest typowe dla dobrej
indiki, odprężając umysł i ciało w przyjemnym, nieważkim stanie.
Uprawa Triple Cheese Auto to bardzo wysoka odmiana automatycznie kwitnąca, która potrzebuje dużych doniczek, aby
rosnąć w idealnych warunkach, doniczki o pojemności 20 litrów są idealne dla tej wysokiej wydajności. Najlepsze rezultaty
osiąga w pomieszczeniu oświetlonym przez 18 godzin dziennie od kiełkowania do zbioru.
Jest to bardzo łatwa w uprawie odmiana marihuany autofeminizowanej, idealna zarówno dla początkujących, jak i
profesjonalnych hodowców.
Zastosowanie medyczne. Ze względu na wysoki poziom CBD odmiana ta jest zalecana przy stresie i bólach mięśni.
PRZEZNACZENIE: Automat - Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Indica
CZAS UPRAWY: 11 tygodni
WYSOKOSC: Do 130 cm
THC: 22%
CBD: Wysokie
AROMATY / SMAKI: Jagody, ser
EFEKT: Rozluźniający umysł i ciało, wprowadza w stan nieważkości
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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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