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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/anesia-seeds-purple-domina-p-904.html

ANESIA SEEDS - Purple
Domina
Cena

140,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN147

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Purple Domina
Purple Domina: łatwe w uprawie, piękne, fioletowe kwiaty o wspaniałych i mocnych efektach.
Jest to odmiana indica dominante, która lśni najpiękniejszymi fioletowymi tonami dzięki połączeniu genetyki Purple Kush i
oryginalnej Black Domina. Nadaje się do uprawy w pomieszczeniach, jak również na zewnątrz i jest bardzo odporna na pleśń.
Purple Domina ma czas kwitnienia w pomieszczeniach wynoszący zaledwie 55-60 dni i zapewnia niezawodne, duże zbiory
do 500g na metr kwadratowy. W uprawie outdoor i w szklarni, Purple Domina można zbierać od początku października i
daje do 700 g na roślinę. Pąki błyszczą jaskrawoczerwono-fioletowo i są pokryte dużą ilością żywicy.
Oferuje intensywny, smaczny, ziemisty aromat i bardzo wysoką zawartość THC 22,8%. Pąki są pokryte żywicą i niezwykle
gęste. Purple Domina uszczęśliwia, pomoże poczuć się zrelaksowanym pod koniec dnia i wywoła bardzo silne efekty na ciało.
To idealna odmiana dla każdego, kto szuka głębokiego relaksu.
Rosnące Purple Domina mają duże gałęzie i liście o szerokich palcach. Odmiana przeznaczona do uprawy indoor, jej okres
kwitnienia nie przekracza 2 miesięcy. Metoda Sea of Green jest odpowiednia, ale Purple Domina będzie również dawać dobre
wyniki jako większe rośliny o wielu gałęziach.
Zastosowanie medyczne. Purple Domina ma bardzo duży potencjał medyczny i dlatego jest często stosowana w leczeniu
bólu i bezsenności.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: 70% Indica, 30% Sativa
GENY: Purple Kush x Black Domina
CZAS KWITNIENIA: 55-60 dni
CZAS ZBIORU: Poczatek października
WYSOKOSC: 80-120 cm ; 130-160 cm
PLON: 500 g / m² ; 700 g / roślinę
THC: 22,8%
AROMATY / SMAKI: Słodkie przyprawy, ziemia
3szt. - 140zl
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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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