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Link do produktu: https://goldseeds.pl/fastbuds-cream-cookies-auto-p-286.html

FASTBUDS - Cream
Cookies Auto
Cena

49,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - CREAM COOKIES AUTO
Cream Cookies firmy Fastbuds to feminizowane, automatycznie kwitnące nasiona konopi wywodzące się z popularnego
szczepu Girl Scout Cookies. Rezultatem jest hybryda marihuany dominującej w Indyce ze słodkimi smakami i łagodnymi
efektami. Idealny na każdą porę dnia.
Kremowe ciasteczka rosną intensywnie na wysokości do 90 cm. Poza tym jej uprawa jest bardzo łatwa. Wszystko, co musisz
zrobić, to upewnić się, że jest dobrze nawodniona i nawożona, aby uzyskać spektakularne plony dużych, kolorowych i
zapakowanych w trichome pąki. Idealny zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, będzie się dobrze rozwijał, gdy otrzyma
standardową dietę.
Smak i aromat Cream Cookies są słodkie i pełne niuansów: kremowych i waniliowych smaków, które mieszają się z nutami
ziemistymi i korzennymi. Jej działanie jest również bardzo złożone: relaksujące, przyjemne, znośne i zdolne do pobudzenia
apetytu. Bądź ostrożny w ciągu dnia, ponieważ jej efekt Indica może mieć trochę siły od ciebie i sprawić, że poczujesz się
bezużyteczna.
Rodzaj - Indoor, Outdoor
Genotyp - Glownie Indica
Geny - Girl Scout Cookies
THC - wysokie
Czas kwitnienia - 9 tygodni
Wysokość - 60 - 90 cm
Plon - bardzo duży
Opakowania:
1szt - 41zł
3szt - 108zł
5szt - 180zł
10szt - 360zł

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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