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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/dinafem-og-kush-auto-cbd-p-255.html

DINAFEM - OG Kush Auto
CBD
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dinafem Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - OG KUSH AUTO CBD
OG Kush Autoflowering CBD od Dinafem to nasiona konopi, które pochodzą od krzyżówki OG Kush Auto i CBD Auto.Odmiana ta jest, ogólnie
rzecz biorąc, feminizowaną, automatycznie kwitnącą, bogatą w CBD wersją znanego na całym świecie OG Kush o intensywnym smaku i
umiarkowanym działaniu. Zespół Dinafem po raz kolejny wykonał świetną robotę utrzymując każdą z unikalnych cech legendarnego
kalifornijskiego szczepu.
OG Kush Autoflowering CBD produkuje wysokie i rozłożyste rośliny marihuany, których gałęzie kończą tak obładowane gęstymi, kolorowymi i
błyszczącymi topami, które mogą wymagać użycia podparć, aby zapobiec ich zginaniu. Z natury, ten szczep marihuany rozwija się najlepiej,
gdy otrzymuje dużą ilość światła i uprawiany jest w miejscach bez wilgoci i z dużą ilością świeżego powietrza.
Smak i aromat OG Kush Autoflowering CBD są wyraźne; świeże i intensywne nuty cytryny i oleju tworzą smak, który od lat podbiła podniebienia
użytkowników kalifornijskich. Ze względu na wysoką zawartość CBD, jej efekt jest delikatny, prawie bez psychoaktywności, dlatego jest
świetnym wyborem do stosowania terapeutycznego.
Producent - Dinafem
Płeć - Feminizowane
Genetyka -OG Kush Autoflowering CBD
Genotyp - 35% Sativa / 15% Indica / 50% Ruderalis
Kwitnienie - 49-63 dni
Wydajność Indoor/Outdoor - 450 g/m2 / 170 g/r
Wysokość Indoor/Outdoor - 80 cm / 180 cm
Zbiór - wrzesień / października
THC: 7%
CBD: 14%
Opakowania:
1szt - 42zł
3szt - 105zł
5szt - 177zł
10szt - 353zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 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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