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Link do produktu: https://goldseeds.pl/sweet-seeds-sweet-gelato-auto-p-710.html

SWEET SEEDS - Sweet
Gelato Auto
Cena

93,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Sweet Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SWEET GELATO AUTO
Piąta generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Automatyczna wersja jednej z najmocniejszych i najbardziej znanych linii
amerykańskich pochodzących z Zatoki San Francisco (Kalifornia): Gelato (Sunset Sherbet x Girl Scout Cookies “Thin Mint”) to
jeden z najbardziej docenianych przedstawicieli rodziny Cookie, charakteryzujący się doskonałym aromatem i wysoką
produkcją THC.
W celu wprowadzenia automatycznych genów do Sweet Gelato Auto® (SWS76) użyliśmy naszego Killer Kush Auto®
(SWS56) stworzonego z użyciem genetyk OG Kush.
W rezultacie otrzymaliśmy automatycznie kwitnącą genetykę o owocowym zapachu i silnej obecności Kusha, charakteryzującą
się ziemistymi i leśnymi tonami skręcającymi w stronę suszonych owoców (orzechów laskowych) oraz delikatną nutą mięty i
cytrusów.
Roślina ta wytwarza zbite topy i dużą ilość trychomów o znacznym rozmiarze.
Przeznaczenie - Indoor i Outdoor
Czas Uprawy - Od nasiona do zbioru ok 8 tygodni
Typ - 42.2% Indica / 55% Sativa / 0.8% Ruderalis
Plon - Indoor 375-500g/m2, Outdoor 50-175g/m2
Wysokość - 60-100 cm
THC - 18-23%
CBD - 0,1%
3szt. - 93zł
5szt. - 152zł

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.

wygenerowano w programie shopGold

* 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.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona + 1 gratis , 5 nasion + 2 gratis

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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