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Link do produktu: https://goldseeds.pl/dark-phoenix-green-house-seeds-p-1044.html

Dark Phoenix - GREEN
HOUSE SEEDS
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
Dark Phoenix to krzyżówka słynnego kalifornijskiego wraku Trainwreck, który przez wiele lat był odniesieniem w leczeniu
bezsenności, bólu, braku apetytu, zmieszany z równie słynnym i mitycznym Jackiem Hererem.
Przekraczając Trainwreck z Jackiem Hererem chcieliśmy nadać zapachowi Jacka zwartość i niesamowitego foxtailingu oraz
niesamowitej produkcji.
Roślina rośnie stosunkowo wysoko, ale nadal umiarkowanie do uprawy w pomieszczeniach, być może przy zastosowaniu
topów do niższych przestrzeni, odcinek Dark Phoenix jest bardzo energiczny w pierwszych tygodniach kwitnienia i wytworzy
silne gałęzie, które nadrobią zaległości. boki tworzą ładny efekt korony.
Kwiaty są równie energiczne jak odcinek, tworząc piękne i duże przedkwiaty we wczesnej fazie kwitnienia, a następnie połączą
się, tworząc długie topy i eksplodując w pięknym bukiecie z ogonami sativy z bardzo przyzwoitym drożdżem i kolorami, które
mogą zmienić kolor z niebieskiego do głęboko ciemnych czarnych liści na niektórych roślinach, piękny wyraz kolorów.
Zapach Dark Phoenix jest obowiązkowym zapachem dla każdego miłośnika sativy, złożona mieszanka smaków Jacka
wywodząca się z sosny, ziemi i mglistego zapachu w połączeniu z ostrym zapachem Trainwreck nadaje sativie odrobinę
cytryny i pikantności mieszać. Świetne połączenie dla prawdziwej eksplozji smaków w ustach.
Efekty są równowagą odprężającego efektu ciała z Trainwreck, który może złagodzić niektórych użytkowników medycyny, z
podnoszącym na duchu efektem Jack Herer, który sprawi, że twoja głowa będzie czysta i kreatywna. Dobry dzień na palenie,
aby dalej pracować.
Typ: Feminizowane
Geny: Trainwreck x Jack Herer
Genotyp: Sativa 60% / Indica 40%
Czas kwitnienia: 8-10 tygodni
Zbiory Outdoor: Połowa października
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

45zł
112zł
157zł
- 292zł

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