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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/barneys-farm-watermelon-zkittlez-auto-p-1014.html

BARNEY’S FARM Watermelon Zkittlez Auto
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Barney's Farm

Opis produktu
Watermelon Zkittlez Auto ma moc odbijania cię na boki jak szpilka. Odkryj jej wyraźne owocowe smaki, gdy pienią się i
sypią z tej fenomenalnej fabryki THC z trichomami.
Jest to łatwa w uprawie, ale inspirująca automatycznie kwitnąca roślina, która w doświadczonych rękach jest w stanie
produkować ogromne plony przekraczające 550 gr / m². To powiedziawszy, jest prostą rośliną, która prawie rośnie sama, więc
może być idealną opcją zarówno dla początkujących, jak i ekspertów.
Ten rewelacyjny okaz zakwitnie po posadzeniu w ciągu zaledwie 70 dni, prawdziwy demon szybkości. Łatwa do przycięcia
dziewczyna sprawia, że zbiory są synchroniczne. Później jej musujące efekty delikatnie wprowadzą Cię w niezwykle spokojny
stan umysłu.
Watermelon Skittlez Auto rośnie do wysokości zaledwie 140 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do uprawy na tarasach i
balkonach. Wysoki poziom THC (26%) zapewnia głęboki i długotrwały efekt euforii. Upewnij się, że przynajmniej raz w życiu
spróbujesz całkowicie tropikalnych smaków Watermelon Zkittlez Auto. Nie będziesz żałować, że to zrobiłeś.
Rodzaj: Autoflowering
Genotyp: 60% Indica /40% Sativa
Geny: Arbuz Zkittlez x BF Super Auto # 1
Wysokość: Indoor/Outdoor - 120-140cm / 140cm
Czas kwitnienia: 70 dni
Plon: Duży (do 500g/m2 Indoor) (600-700g/m2 Outdoor)
Smak: Owocowy Arbuz, Słodkie jagody
Aromat: Cukierki z owoców tropikalnych
Efekt: Podnoszący na duchu relaks
THC: 26%
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

59zł
158zł
248zł
- 473zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion
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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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