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GREEN HOUSE SEEDS Kalashnikova
Cena

68,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - KALASHNIKOVA
Kalashnikova od Green House Seeds jest hybrydą dwóch odmian: AK-47 oraz White Widow. Jej nazwa pochodzi od
konstruktora broni AK-47 i trafnie oddaje szybkie i silne działanie odmiany.
Charakterystyka odmiany Kalashnikova
Kalashnikova jest średniej wielkości, krzaczastą rośliną. Zakwita ona w przeciągu 8-9 tygodni i hodowana indoor wytwarza
pokaźny plon w ilości ok. 750 g/m2. Może być również hodowana w warunkach outdoor gdzie zakwita pod koniec września z
produkcją ok. 1000gr na roślinę. Pąki tej rośliny są gęste i mają okrągłe oliwkowe topy z rzadkimi bursztynowymi włosami oraz
gęstą warstwę włosków. Smak tej odmiany jest słodki z dodatkiem tropikalnego mango oraz
słodkiego miodu zaakcentowanego cierpkim aromatem.
Działanie i zastosowanie medyczne
Kalashnikova, będąc w 80% indicą jest rośliną o potężnym działaniu. Producent wyjaśnia jej nazwę, przywołując jej szybkie
działanie, które uderza mocno raz po raz niczym seria z broni palnej. Typowo relaksujący i uspokajający efekt indica
wyważony jest przez pobudzoną kreatywność i wrażenie trzeźwego, czystego umysłu dzięki domieszce sativa. Z THC na
poziomie 15% Kalashnikova jest idealnym wyborem dla osób cierpiących na przewlekłe bóle, stany
depresyjne, stres, bezsenność a także skurcze mięśni.
Typ - indoor, outdoor
Feminizowane - tak
Geny - AK-47 x White Widow
Kwitnienie - 8 tygodni
Zbiory outdoor - koniec września
High - silny indica/sativa
Plon - 750g /m2
THC / CBD / CBG - 15,44% / 0,17% / 0,02%
Opakowanie - 3szt. 5szt. 10szt.
3szt. - 68zł
5szt. - 101zł
10szt. - 180zł
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
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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