Dane aktualne na dzień: 29-01-2022 12:21

Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/fastbuds-original-auto-og-kush-p-1138.html

FASTBUDS - Original Auto
OG Kush
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Najsilniejszy szczep automatyczny z Fast Buds Originals! Jest łatwa w uprawie, co czyni ją mądrym wyborem dla
początkujących hodowców. Ma niezwykle głośny profil terpenowy składający się z sosny, cytrusów z przytłaczającą ostrością.
To prawdziwa ekspresja słynnej na całym świecie OG Kush. Ta automatycznie kwitnąca hybryda przetestuje do 23% THC,
czyniąc ją pretendentką do najsilniejszego obciążenia naszej linii Original. Dzięki swemu kalifornijskiemu dziedzictwu, ta dama
jest przyzwyczajona do upalnych dni i zimnych nocy, więc będzie występować z wyjątkowymi wynikami we wszystkich typach
klimatów. Ze względu na bardzo silny i senny efekt, najlepiej nadaje się dla palaczy o wysokiej tolerancji i tych, którzy lubią
długotrwałe efekty blokady kanapy.
Genetyka: Og Kush Autoflowering
Typ: Głównie Indica
Czas uprawy Indoor: 9 tygodni
Plon Indoor: 450-550 g/m2
Wysokość: 70-110 cm
THC: Do 23%
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.
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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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