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00 SEEDS BANK - Do Si
Dos Cookies
Cena

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

00 SeedBank

Opis produktu
Ciasteczka Do-Si-Dos od 00 Seeds Bank to feminizowane nasiona konopi, które pochodzą z krzyżówki dwóch legendarnych
odmian kalifornijskich. Ta hybryda zachowuje esencję i smak najwybitniejszej genetyki z zachodniego wybrzeża USA. Jest
czystą odmianą Indica, która zachwyci miłośników słodkich i silnych odmian konopi.
Ciasteczka Do-Si-Dos to średniej wielkości roślina marihuany idealna do uprawy w pomieszczeniach, ponieważ zwykle osiąga
maksymalną wysokość 100 cm. Jej okres kwitnienia jest bardzo krótki i daje bardzo duże plony. Na zewnątrz może osiągnąć
wysokość 2,5 metra i kwitnie w ciepłym śródziemnomorskim klimacie. Jest idealną rośliną dla początkujących hodowców, choć
eksperci pokochają jej obfite uprawy pełne aromatu i smaku. Najmocniejszą stroną ciastek Do-Si-Dos jest jej aromat i słodki,
kwiatowy i ziemisty smak z wyraźnymi nutami czekolady i mięty.
Tak pyszne, że nie będziesz w stanie przestać ślinić się! Ciasteczka Do-Si-Dos są mocne i mieszane: zapewniają przyjemne
uczucie szczęścia, a także łagodzą napięcie mięśni. Czysty relaks dla twojego ciała i duszy. Jest idealną chwastem, aby
spokojnie się rozkoszować i dać wielki finał Twojemu dniu.
Rodzaj - Indoor i Outdoor
Genotyp - Głównie Indica
Geny - Girl Scout Cookies x Do-Si-Dos
Wysokość - Niskie (80-100cm)
Czas kwitnienia - 50-55 dni
Zbiory Outdoor - Koniec września
Plon - Średni - (500-550g/m2 Indoor)
THC - 23%
3szt. - 65zł
5szt. - 88zł
25szt. - 400zl
100szt. - 1530zl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 25 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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