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ANESIA SEEDS - Vanilla
Frosting
Cena

146,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN178

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Vanilla Frosting
W mega pogoni za fenotypami przeszukaliśmy tysiące roślin, aby wytworzyć nasz Vanilla Frosting. Po znalezieniu
najsilniejszego Gelato spośród tysięcy, skrzyżowaliśmy go z niezwykle żywicznym i aromatycznym Frost OG, który również
został znaleziony po długiej podróży selekcji wśród tysięcy. Vanilla Frosting jest główną atrakcją wszystkich odmian Gelato
ostatnich kilku lat i charakteryzuje się niezwykle silnym i odpornym wzrostem.
Kwiaty stają się gęste i błyszczą srebrzysto dzięki grubej warstwie żywicy. Niektóre fenotypy podczas kwitnienia uzyskują
piękny fioletowy połysk. Aromat Vanilla Frosting jest przytłaczająco pyszny i ma wyraźną waniliową nutę ze słodkimi
aromatami, które przypominają cukierki. Nie chcesz tego rzucić. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ ta odmiana
jest bardzo silna i może łatwo katapultować Cię w przygodową podróż w kosmos. W najbliższym czasie nie będziesz mógł z
tego wrócić.
Rośliny tej odmiany tworzą długie, duże i ciężkie kwiaty tonące w żywicy i błyszczące jak kryształki lodu. Po niesamowicie
słodkim i pysznym smaku wanilii następuje haj, który jest napędzany między innymi przez niesamowicie wysoką zawartość
THC, sięgającą 29%.
Efekty Vanilla Frosting są przytłaczające i ciężkie pod każdym względem. Zaczynają od dobrego nastroju i są jak
energetyczny pośpiech, który kończy się głębokim odprężeniem fizycznym. Delikatny i kremowy dym uderza szybko i
nieomylnie.
Vanillla Frosting to zbilansowana mieszanka efektów indica i sativa, która zapewnia zarówno energię, jak i całkowite
odprężenie oraz dodatkowo pobudza umysł. Potencjał Vanilla Frosting jest cudownie silny i może łatwo zniszczyć
niedoświadczonych użytkowników.
Vanilla Frosting doskonale rozwija się zarówno do uprawy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, tworząc mocne gałęzie
boczne. Dobrze reaguje na różne metody uprawy i trening roślin.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Sativa
GENY: Gelato x Frost OG
CZAS KWITNIENIA: 65 dni
CZAS ZBIORU: Początek / połowa października
THC: 29%
AROMATY / SMAKI: Waniliowy, słodki, cukierkowy
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE: Ból, stres, brak apetytu
3szt. - 146zl
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5szt. - 234zl
10szt. - 448zl

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)

