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Link do produktu: https://goldseeds.pl/super-lemon-haze-p-184.html

Super Lemon Haze
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Gold Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SUPER LEMON HAZE
Odmiana o nazwie Super Lemon Haze posiada silny smak, który jest określany jako cytrynowo-hazowy. Należy raczej do
cierpkiego, kwaskowatego, intensywnego oraz także ma kwaskowatą nutą gleby oraz posmakiem, który dla Haze jest typowy.
Działanie samo w sobie jest zrównoważone. Jednak zaczyna się uderzeniem mocnym w stylu indyjki i następnie przechodzi w
kreatywny oraz długi haj.

Super Lemon Haze
Nie da się ukryć, że świetną odmianę, która sprawdzi się zarówno do uprawy nasion marihuany jak i także do kolekcjonowania
jest odmiana o nazwie Super Lemon Haze. Odmiana ta musi być genialna chociażby za to, że w roku dokładnie 2008
wygrała jakże popularny festiwal High Times Cannabis Cup. Jest to chyba najważniejsze wyróżnienie. Musimy tutaj także
zaznaczyć, że uzyskała naprawdę bardzo dużą przewagę nad innymi odmianami. A co można dokładnie wymienić jako powód
bądź też powody jej zwycięstwa w tymże prestiżowym konkursie? Na pewno jest to:
- intensywny smak,
- cytrynowy smak,
- silne tło haze.
Co o odmianie tej powiemy sobie więcej?
Na pewno należy tutaj zaznaczyć, że ostry jak i także intensywny smak przypomina nam bardzo limonkę, cytrynę oraz
różowego grejpfruta. A jak z posmakiem? W odmianach nasion marihuany sfera ta także nas bardzo interesuje. Posmak tutaj,
z którym mamy do czynienia jest piżmowy, ziemny oraz ma śladową ilość czarnego pieprzu oraz kadzidełka. Działanie samo w
sobie jest bardzo zrównoważone. Zaczyna się ono bardzo szybko następującym uderzeniem kochanej indyjki, a później
przechodzi już powoli w haj bardzo kreatywny, towarzyszki oraz mocny. Super Lemon Haze jest odmianą, która jest także
uważana jako kompromis łagodny pomiędzy jego rodzicami. Kształt tejże odmiany to choinka, a i czas kwitnienia jest
satysfakcjonujący. Wynosi on bowiem między dziewięć, a dziesięć tygodni.
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: Lemon Skunk x Super Silver Haze
TYP: Głównie Sativa
CZAS KWITNIENIA: 10–11 tyg.
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: koniec Października
PLON (in/out): 450–500 g/m2 ; 450–550 g/roślina
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WYSOKOŚĆ (in/out): 80–120 cm / 80–200 cm
THC: 23%
CBD: niskie
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
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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