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Link do produktu: https://goldseeds.pl/green-house-seeds-deep-candy-p-1068.html

GREEN HOUSE SEEDS Deep Candy
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
Deep Candy ma niesamowity słodki zapach i smak, który natychmiast przypomni Ci o młodości, gdy wejdziesz do sklepu ze
słodyczami lub na wesołe miasteczko. W fazie kwitnienia wytwarza bardzo żywiczne pąki o silnym, cukierkowym zapachu, a
pod koniec cyklu może przybierać bardzo ładne kolory od czerwonego do ciemnoniebieskiego, w zależności od fenotypu i
temperatury.
Jest to krzyżówka dwóch odmian konopi o niskiej zawartości thc i średnio 13% Cbd. Świetny dym, aby pozostać aktywnym
przez cały dzień, delektując się aromatyczną marihuaną.
Czas kwitnienia wynosi 8-9 tygodni, Deep Candy to średniej wielkości roślina, która rozciągnie się dwukrotnie w fazie
kwitnienia.

Typ: Feminizowane
Genotyp: 40% SATIVA / 60% INDICA
THC: 0.3-0.6%
CBD: 15%
Efekt: Deep Candy daje relaksujący efekt dla ciała, który daje uczucie spokoju bez żadnych psychoaktywnych aspektów,
dzięki czemu przez cały dzień możesz zachować czystą głowę.
Kwitnienie Indoor: 650 gr/m2
Kwitnienie Outdoor: 400 g/roślinę
Zbiory: Połowa września
Czas kwitnienia: 8-9 tygodni
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

45zł
113zł
158zł
- 293zł

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.
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* 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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