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Link do produktu: https://goldseeds.pl/barneys-farm-biscotti-mintz-p-1039.html

BARNEY'S FARM - Biscotti
Mintz
Cena

48,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Barney's Farm

Opis produktu
BISCOTTI MINTZ firmy Barneys Farm. Stworzony dla prawdziwych koneserów, zawiera dwa najlepsze i najbardziej
nieuchwytne odmiany z USA. Laboratorium skrzyżowało Biscotti z światową i cudowną 80% Indica , naszą ekskluzywną i
pyszną Mintz. Rezultaty były oszałamiające, wariant Cookies x OG Kush zapewnił niesamowitą moc i bukiet smakowy, dodał
napar z kremowo gładkiej genetyki Mintz i ujawnił ten apetyczny nowy mistrzowski szczep, całkowicie unikalną edycję w
naszym katalogu. BISCOTTI MINTZ ™ to głównie ciemnofioletowa roślina z produkcją włosków poza skalą, podczas ostatnich
dni kwitnienia liście prezentują piękną gamę fioletów, pomarańczy i zieleni, owijając ciasno uformowane ciemnozielone pąki z
odważnymi fioletowymi refleksami i długimi pomarańczowymi włoskami. Będziesz zaskoczony jego kuszącymi, długotrwałymi
smakami i aromatami, Kush`i smakami z nutami ciasteczek czekoladowych z kremową miętą i przyprawami.
Charakterystyczne terpeny Limonene, Caryophyllene, Eucalyptol łączą się, tworząc wyjątkowo apetyczny aromat. Dzięki
BISCOTTI MINTZ ™ odkryj wysoce kreatywny, skoncentrowany i relaksujący efekt z zauważalnym i wyraźnym pełzającym
energetyzującym hajem.
Typ: Feminizowane
Genotyp: Głównie Indica 80%
Geny: Biscotti x Mintz
Wysokość: Indoor/Outdoor - 80-90cm / 200cm
Czas uprawy: 56 - 63 dni
Czas zbioru: Pażdziernik
Plon: Duzy (600-650 gr/m² Indoor) (1.5kg Outdoor)
Medyczne: Nie
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

48zł
130zł
205zł
- 390zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 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
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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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