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Link do produktu: https://goldseeds.pl/forbidden-fruit-p-1152.html

Forbidden Fruit
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Gold Seeds

Opis produktu
Forbidden Fruit to hybryda z dominacją Indica (70%), wyhodowana przez skrzyżowanie dwóch smacznych odmian,
mianowicie. Cherry Pie i Tangie. Hodowcy mogą spodziewać się wysokich plonów. Zakazany owoc może być uprawiany
zarówno w domu, jak i na zewnątrz. W pomieszczeniach, kwitnienie może zająć do 10 tygodni, z doskonałymi plonami, które
mogą osiągnąć 600 - 700 gr/m2. Pąki są gęste, zielone i ozdobione pomarańczowymi włoskami. Zapachy i smaki to słodka
jagoda i cytryna z nutami kusz i sosny. Poziom THC wynosi od 21 do 26%, a efekt jest silny, zaczynając od euforycznego haju i
przechodząc w relaksujące upalenie ciała. Zastosowania terapeutyczne obejmują leczenie objawów lęku, przewlekłego bólu,
bezsenności, migren i stresu.
Rodzaj: Indoor, Outdoor
Genotyp: Głównie Indica
Geny: Cherry Pie x Tangie
THC: 21-26%
Czas Kwitnienia: 70 dni
Plon: Bardzo duży (600-700g/m2 Indoor)
Efekt: Relaksujący, Euforyczny
Aromat: Owocowy
Smak: Jagodowy, Kush, Cytrynowy, Sosnowy, Słodki
1szt. - 20zł
3szt. - 54zł
5szt. - 85zł
10szt. - 160zł
25szt. - 387zł
50szt. - 750zł
100szt. - 1450zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 nasion , 100 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
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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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