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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/fastbuds-original-auto-northern-lights-p-1137.html

FASTBUDS - Original Auto
Northern Lights
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Niesamowicie odporna odmiana automatycznie kwitnąca, łatwa w uprawie i idealna dla początkujących. Bardzo duże zbiory,
które naprawdę dają cios, jeśli chodzi o efekt. Ta hybryda indica jest przeznaczona dla tych, którzy lubią dobrą blokadę
kanapy. Byliśmy w stanie zwiększyć wyjątkowo wysoką odporność roślin na zorzę polarną, a także plony. Bardzo trudny
szczep, który dobrze reaguje na zimno i gorąco i wymaga bardzo niewielu czynności konserwacyjnych. Klasyczny klasyk, który
naprawdę uderzy Cię między oczy dzięki swoim potężnym, długotrwałym efektom.
Genetyka: Northern Light Autoflowering
Typ: Głównie Indica
Czas uprawy Indoor: 9 tygodni
Plon Indoor: 500-600 g/m2
Wysokość: 90-120 cm
THC: Do 20%
CBD: Bardzo niskie
1szt. - 40zł
3szt. - 108zł
5szt. - 180zł
10szt. - 315zł
25szt. - 675zł
50szt. - 1125zł
100szt. - 1890zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 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.
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* 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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