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Link do produktu: https://goldseeds.pl/barneys-farm-wedding-cake-auto-p-1016.html

BARNEY'S FARM Wedding Cake Auto
Cena

48,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Barney's Farm

Opis produktu
WEDDING CAKE AUTO Poczuj cud białego kryształu. Pokryty smacznymi kryształkami cukru, podobnie jak delikatne ciasto,
WEDDING CAKE AUTO ma bardzo mroźną reputację i jest doskonałym dodatkiem kolekcji Cali z automatycznie kwitnącymi
kwiatami. Wyniki połączenia Wedding Cake i naszego Barneys Farm Super Auto # 1, roślina ta nie zawiedzie Cię dzięki
podwyższonej sile cech Skywalker OG w naszym super auto, tworząc zwiększoną odporność na amatorskie błędy i stres,
podczas gdy struktura korzenia ożywa od pierwszego dnia Dla miłośników białych szczepów z kryształowymi
pąkami WEDDING CAKE AUTO ™ to prawdziwa gratka.
Dominująca w Indica 65% wysadzona pączkiem, roślina ta ma bardzo wąskie odstępy między węzłami. Zaledwie kilka tygodni
po posadzeniu zaczną przybierać na wadze ciężkie pąki mieniące się jak klejnoty w świetle.
Już po 70-75 dniach te lśniące kwiaty o smaku winogronowym i zapakowane ciasno razem zostaną idealnie uformowane,
gotowe do zbioru, na końcowej wysokości 90 cm można osiągnąć 500 g / m², do 750 g / m² na zewnątrz.
THC został przetestowany w 25% z 2,4% CBD. Zachowaj ostrożność, ponieważ nadmierne pobłażanie może wysłać Cię w
niepowstrzymany rejs o smaku jagodowym na pokładzie głębokiego relaksu i drzemki. Nie przegap tego historycznego dzieła
kwitnącej automatycznie od Barney's Farm Lab.
Rodzaj - Autoflowering
Genotyp - Głównie Indica
Geny - Wedding Cake x BF Super Auto #1
THC - 25%
CBD - 2,4%
Wysokość: Indoor/Outdoor - 90/110 cm
CzasUprawy - 10 tyg
Plon - Bardzo duży ( 500g/m2 Indoor) (750gm2 Outdoor)
Efekt - Uspokajający, Euforyczny
Aromat - Owocowy
Smak - Jagody Letnie
1szt- 48zł
3szt -130zł
5szt - 205zł
10szt - 368zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion

wygenerowano w programie shopGold

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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