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ANESIA SEEDS - Anesia
Scout Cookies
Cena

140,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN21

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Anesia Scout Cookies

Anesia Scout Cookies to krzyżówka OG Kush i Durban Poison. Girl Scout Cookies zostały wprowadzone komercyjnie do
Bay Area w 2010 roku i są jednym z najpopularniejszych szczepów w Stanach Zjednoczonych.
Anesia Scout Cookies została wyhodowana przez skrzyżowanie oryginalnego klona bezpośrednio z rodziny Cookie, od
pierwotnego hodowcy w San Francisco, skrzyżowano go z Big Bazooka i ponownie z Girls Scout Cookies. Rezultatem po kilku
strategiach hodowlanych był przytłaczający, wyjątkowo silny i smaczny szczep: Anesia Scout Cookies.
Anesia Scout Cookies to piękno, które błyszczy w każdym pomieszczeniu do uprawy. Odmiana ma okres kwitnienia 9-10
tygodni i może być uprawiana w pomieszczeniach i na zewnątrz. Podobnie jak jej matka, zapewnia ogromny dochód w
wysokości 650 g na metr kwadratowy lub ponad 750 g na roślinę na zewnątrz.
Anesia Scout Cookies często ma ciemne, fioletowe liście z ciemnozielonymi pąkami i pomarańczowymi włoskami na kwiatach.
Bardzo dobrze znosi również niższe temperatury i jest równie dobra dla początkujących, jak i profesjonalistów.
Fioletowe Phenos of Anesia Scout Cookies mają słodki, owocowo-miętowy smak z ziemistą nutą. Zielone fenomeny są
jeszcze bardziej słodkie i smakują jak cukierki i ciasteczka. Oba fenomeny są niezwykle silne.
Jedno uderzenie, a zrozumiesz, jak zdobyła popularność. Jej haj przynosi wszechstronne i wszechstronne doznania: intensywną
stymulację umysłową, szczęście i euforię. Energiczny szum łączy się później z bardzo przyjemnym fizycznym hajem, który jest
bardzo relaksujący. Niektórzy odczuwają bardziej przestrzenne efekty, co prowadzi do wysokiej kreatywności. Efekty są
„kolorowe” na kilku poziomach i dają intensywny haj, który będzie trwał kilka godzin. Połączenie sativy i indiki zapewnia
wszechstronne pozytywne wrażenia.
Uprawa ciasteczek Anesia Scout Odmiana ta rozwija się w systemach hydroponicznych lub może być uprawiana w glebie.
Potrzebuje wystarczająco dużo miejsca do wzrostu i jest bardzo odporny na pleśnie i pestycydy. Rośliny Anesia Scout Cookies
osiągają średnią wysokość i mocne gałęzie. Pąki są gęste i pokryte srebrnymi kryształami i lepką żywicą. W chłodniejszych
warunkach rośliny mogą przybrać purpurowy kolor. Poziom THC został zmierzony w laboratorium na 25%.
Zastosowanie medyczne Ze względu na jej silne, intensywne i zróżnicowane działanie jest używana jako medyczna marihuana
na ból, skurcze i nudności. Anesia Scout Cookies to roślina do użytku nocnego. Wysoka może generować głęboki fizyczny
relaks. Silne zalety poprawiające nastrój mogą również złagodzić stres, lęk, depresję, a nawet objawy PTSD.

PRZEZNACZENIE: Indoor / Outdoor
GENY: OG Kush x Durban Poison
TYP: 50% Indica / 50% Sativa
CZAS KWITNIENIA: 9-10 tygodni
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: Początek Października
PLON(in/out): 650 g/m2 ; 750 g/roślina
WYSOKOŚĆ(in/out): 120-150 cm ; 200-300cm
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THC: 25%
AROMAT/SMAK: Owocowy, Miętowy
3szt. - 140zł
5szt. - 216zł
10szt. - 410zł

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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