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Bruce Banner Auto
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Gold Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - BRUCE BANNER AUTO
Bruce Banner Auto to skrzyżowanie Bruce Banner i Ruderalis. Ta wersja jest trafnie nazwana jako coś w rodzaju rośliny
potwora o charakterze, jeśli nie wielkości, jest dość krótka i krępa, ale produkuje mnóstwo gęstych, żywicznych pąków, które
sprawią, że będziesz ślinić się w oczekiwaniu na rozkosze.
Bruce Banner Auto osiągnie wysokość około 100 cm. wysoki, może trochę więcej. Jako szczep automatycznie kwitnący
rośliny z powodzeniem zakończą swój cykl życia, niezależnie od tego, czy są uprawiane w pomieszczeniu, czy na zewnątrz.
Krótki cykl, trwający nie więcej niż 10 tygodni od nasion, oznacza, że osiągną one dojrzałość na zewnątrz, nawet w lecie w
północnej Europie, aw regionach, w których klimat jest bardziej gościnny, hodowcy na zewnątrz powinni być w stanie
wychować dwa, a nawet trzy , uprawy na sezon.
Wydajności są powyżej średniej i wynoszą około 450-500 gr / m2. Zielone pąki mają dość złożony smak, ziemisty ze słodkimi,
cytrusowymi nutami i wrażeniami z paliwa. Produkcja THC jest wysoka i wynosi od 15 do 20%, a CBD od 1 do 2%. Efekt tego
szczepu jest bardzo uderzający i taki, który wkrótce wprowadzi konsumentów w bardzo zrelaksowaną przestrzeń z silnym
efektem ciała. Niektórzy zauważają też doznania euforyczne.
PRZEZNACZENIE Indoor, Outdoor, Szklarnia
GENETYKA: Bruce Banner x Ruderalis
TYP: Głównie Indica
PŁEĆ: Feminizowane
POZIOM THC: 15 - 20%
POZIOM CBD: 1 - 2%
WYSOKOŚĆ: 100 cm
CZAS UPRAWY: 10 tyg.
MEDYCZNE: Tak
SMAK / ZAPACH: Cytrus, Owocowy, Słodki, Ziemisty
EFEKT: Ciało, Potężny, Relax

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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