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Link do produktu: https://goldseeds.pl/dutch-passion-compassion-p-581.html

DUTCH PASSION Compassion
Cena

110,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dutch Passion

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - COMPASSION
ComPassion jest odmianą z dominującą Sativą, bogatą w CBD. Powstała z krzyżówki odmiany nepalskiej z sativą bez nazwy.
Jest to pierwsza, niezależnie wyhodowana przez Dutch Passion odmiana bogata w CBD. Przeważnie zawartość zarówno CBD,
jak i THC plasuje się na poziomie 7-12%. Rośliny rosną na średnią wysokość i oferują średnie/obfite zbiory żywicznych i
aromatycznych konopi. Końcówki liści wyglądają jak długie, cienkie palce.Mimo iż jest to odmiana bogata w CBD, niektórzy
użytkownicy notują silne efekty ComPassion. Konopie (lub koncentraty) wyprodukowane z tej odmiany powinny mieć stosunek
THC:CBD wynoszący 1:1.
Pomimo, że ComPassion została opracowana przede wszystkim jako odmiana dla użytkowników medycznych, uzyskaliśmy
pozytywne opinie również od użytkowników rekreacyjnych, którzy docenili wolne od paranoi, silne upalenie fizyczne, bez
mocnego haju THC. Jest to łagodne, pozbawione niepokoju, długotrwałe doświadczenie, które pozwala na normalne
funkcjonowanie i jednocześnie odczuwanie ulgi i spokoju. ComPassion jest godnym zaufania odmianą konopi bogatych w CBD,
posiadającąm dobre opinie klientów i bardzo przez wszystkich polecaną.
Genotyp: Nepal x CBD bogaty Sativa
Producent: Dutch Passion
Kategoria: Indica / Sativa hybrydowy
Okres kwitnienia: 8-10 tygodni Indoor
Wydajność: 400-450 g / m2 Indoor
Zbiory: początek / koniec października Outdoor
Wydajność: 550-750 g /m2 Outdoor
Medyczna: Tak
THC: 8%
CBD: 8%
Opakowania:
3szt - 110zł
5szt - 178zł
10szt - 318zł

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

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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