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Link do produktu: https://goldseeds.pl/dutch-passion-auto-cinderella-jack-p-554.html

DUTCH PASSION - Auto
Cinderella Jack®
Cena

48,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dutch Passion

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - AUTO CINDERELLA JACK®
Jedna z najsilniejszych odmian automatycznie kwitnących, jaką do tej pory widzieliśmy. Auto Cinderella Jack® jest
sfeminizowaną odmianą automatycznie kwitnącą, stworzoną we współpracy z Buddha Seeds, innowacyjnym bankiem nasion z
Hiszpanii. Genetyczni rodzice zostali wybrani pod kątem wysokiego poziomu THC i niczego więcej. Na każdym etapie hodowli
korzystaliśmy z profesjonalnych analiz, potwierdzając wysoką podstawę genetyczną THC.
Początkowo projekt ten zaczął się wybraną krzyżówką Cinderella 99 i Jack Herer. Genetyka automatycznie kwitnąca pochodzi z
linii genetycznej Magnum, która gwarantuje, że zbiory będą znacznie powyżej przeciętnej. Z poziomami THC 20%++ jest to
jeden z najmocniejszych gatunków, dostępnych obecnie na rynku.
Rodzaj - Autoflowering (Indoor i Outdoor)
Genotyp - Indica/Sativa
Wysokość - Duża
Czas zbiorów - po 11 tygodniach
THC - 20%
Plon - Powyżej przeciętnej
1szt. - 48zł
3szt. - 129zł
7szt. - 259zł
100szt. - 2200zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 7 nasion , 100 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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