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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/dutch-passion-skunk-11-p-608.html

DUTCH PASSION - Skunk
#11
Cena

33,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dutch Passion

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SKUNK #11
Skunk #11 to prawdziwa legenda cannabis. Jest to nasz jedyna odmiana, której sprzedaliśmy ponad milion nasion. Całkiem
możliwe że jest to najbardziej popularna odmiana marihuany na świecie… i to nie bez powodu, to na pewno nie jest zwykły
skunk. Wielu naszych klientów kupuje nasiona Skunk #11 od lat i są tak zadowoleni z plonów i wyśmienitego haju skunka że
nawet nie próbują innych odmian. Ta bardzo stabilna, najwyższej jakości odmiana skunka to efekt wielu lat pracy naszych
najlepszych genetyków.
Odmiana jest odporna na błędy, rośnie znakomicie i daje bardzo zadowalające zbiory oraz moc. Jest niespotykanie odporna na
pleśń i choroby. Haj jaki daje Skunk #11 jest bardzo przyjemny, działa anty-lękowo, rozluźnia całe ciało i koi duszę. Działanie
jest naprawdę satysfakcjonujące, erotyczne, relaksujące, ale daje na tyle dużo energii aby móc bez problemu funkcjonować
gdy masz coś do zrobienia. Można powiedzieć że działanie jest ‘średnio odurzające’ i jest preferowane przez wiele osób w
porównaniu do w pełni obezwładniającego odurzenia. Skunk #11 rośnie pełny wigoru w każdym podłożu oraz równie dobrze
indoor, w szklarni jak i na dworze.
Rośliny są silne, obdarowują dużym plonem, topy są pokryte żywicą i mają tradycyjny, pikantny aromat oldschoolowej shivy z
bogatym, serowym smakiem indyjki. Nasi eksperci od skunka zalecają zbiory po 7 tygodniach, topy mogą być nadal zielone na
tym etapie, ale właśnie wtedy Skunk #11 jest nieporównywalnie wspaniały. Ponad milion sprzedanych nasion to nasza
gwarancja satysfakcji. Odkryj to sam, najwyższa jakość, oferowana przez nas w zadziwiająco dobrej cenie.
Rodzaj - nasiona feminizowane
Przeznaczenie - Indoor
Typ - Sativa 75%; Indica 25%
Pochodzenie - Ruderalis/Indica x Dutch Haze
Okres kwitnienia - 9 tyg.
Plon - 30-50g./roślina
THC - 8,1%
Opakowanie
1szt. - 33zł
3szt. - 93zł
5szt. - 140zł
10szt. - 220zł
100szt. - 1500zł
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 100 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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