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Link do produktu: https://goldseeds.pl/green-house-seeds-super-silver-haze-cbd-p-488.html

GREEN HOUSE SEEDS Super Silver Haze CBD
Cena

158,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SUPER SILVER HAZE CBD
Super Silver Haze CBD to legendarna sativa od Green House Seeds skrzyżowana w taki sposób, by zapewnić jej jak
najwyższy poziom CBD, nieoceniony przy walce z wieloma nieprzyjemnymi medycznymi dolegliwościami.
Charakterystyka Super Silver Haze CBD
Odmiana powstała ze skrzyżowania słynnego Super Silver Haze (Skunk x Northern Lights x Haze) z osobnikiem o wysokich
wartościach kannabinoidu CBD. Roślina zachowała większość cech fizycznych oryginału. Jest dość wysokai szczególnie w
outdoor potrzebuje sporo miejsca na rozrost. Pokrywa się charakterystycznymi srebrzystymi trichomami wypełnionymi
kannabinoidami, którym zawdzięcza też swoją nazwę. Hodowana w indoor i outdoor, najlepiej w ScroG czy LST, kwitnie 10-11
tygodni i może przynieść plon w granicach 800-900gr/m2. Podobnie jak jej rodzic, ma złożony słodkawy zapach z dodatkiem
diesla i ostry pieprzowy smak z nutą brzoskwini.
Zastosowanie medyczne Super Silver Haze CBD
Odmianę hodowano tak, by stosunek THC do CBD był równy 1:1, choć zdarzają się osobniki, gdzie CBD przewyższa główny
psychoaktywny składnik. Przeciętne stężenie obu kannabinoidów wynosi 8-14% i to właśnie ta synergia składników w
idealnych proporcjach pozwala osiągnąć zamierzony efekt: łagodne uczucie przyjemności i zadowolenia (bez silnego uczucia
haju jak w oryginalnym SLH!) połączonego z relaksem i odprężeniem całego ciała. Odmiany bogate w CBD tworzy się z myślą
o pacjentach poszukujących ulgi niekoniecznie chcących doświadczać silnie psychoaktywnego działania odmian bogatych w
THC.
Tę długo działająca odmianę szczególnie poleca się przy uciążliwych, długotrwałych bólach, stanach zapalnych i
lękowych. Warto wspomnieć, że oryginalny Super Silver Haze jest wielokrotnie nagradzaną odmianą, poszukując więc swojego
leku możemy być pewni jakości produktu. Producent szczególnie poleca Super Silver Haze CBD do wyrobu leczniczych olejków
z CBD.
PRODUCENT - Greenhouse Seed Co.
GENETYKA - Skunk x Northern Lights x Haze x CBD Strain
ODMIANA - Głównie Sativa
TYP KWITNIENIA - Fotoperiod
PŁEĆ - Feminizowane
POZIOM THC - 8 - 14%
POZIOM CBD - 8 - 14%
ZBIORY - 500 gr/m2 indoors; 1000 gr. per plant outdoors
HODOWLA - Indoor, Outdoor, Szklarnia
CZAS KWITNIENIA - 70 - 77 days
MIESIĄC ZBIORÓW - Mid-October
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PROBLEMY ZDROWOTNE - Ból, Nerwica, Stany zapalne
ZASTOSOWANIA MEDYCZNE - Mild, uplifting medicinal strain
EFEKT - Podnoszący na duchu, Soothing
3szt. - 158zł
5szt. - 203zł
10szt. - 338zł

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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