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ANESIA SEEDS - Nova OG
Auto
Cena

106,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN41

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Nova OG Auto

Dwa lata zajęło nam wyhodowanie naszej wyjątkowej i wielokrotnie nagradzanej Nova OG jako odmiany automatycznie
kwitnącej. W tym celu wzięliśmy nasz oryginalny elitarny klon i skrzyżowaliśmy go z automatem najnowszej generacji,
wybranym zgodnie z wydajnością i mocą, i skrzyżowaliśmy je ponownie z naszą Nova OG. W rezultacie Auto Nova OG,
pomimo swojej automatycznie kwitnącej jakości, ma ekstremalną moc i szalony smak naszego klasyka.
Auto Nova OG to odmiana automatyczna z przewagą indiki, która wytwarza grube i ciężkie pąki, które emitują fascynujący
aromat kawy z nutą cytryny. Ma bardzo słodki smak i silne działanie odprężające fizycznie, któremu towarzyszy energiczny,
pobudzający mózg haj. Jest to jeden z najsilniejszych automatów na świecie, zawierający do 24% THC, i podnosi
automatycznie kwitnące odmiany konopi na nowy poziom.
Uprawa Auto Nova OG osiąga około 70-90 cm i można ją zbierać 10 tygodni po wykiełkowaniu, gdy uprawiana jest w cyklu
świetlnym 20/4. W ciepłym klimacie możliwe są 4 zbiory na zewnątrz, rozpoczynając w połowie marca z pierwszym
kiełkowaniem.
Zastosowanie medyczne Auto Nova OG jest stosowany w leczeniu drżenia, zespołu stresu pourazowego, zapalenia stawów,
skurczów mięśni i przewlekłego bólu.
PRZEZNACZENIE: Automat - Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Indica
CZAS UPRAWY: 10 tygodni
PLON: 500 g / m2 ; 250 g / roślinę
WYSOKOSC: 70-90 cm ; 70-110 cm
THC: 24%
AROMATY / SMAKI: Kawa, guma do żucia
3szt. - 106zl
10szt. - 301zl
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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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