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GREEN HOUSE SEEDS Auto Exodus Cheese CBD
Cena

126,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - AUTO EXODUS CHEESE CBD
Exodus Cheese Auto CBD to młodsza siostra hitowego Exodus Cheese od Green House Seeds. Od oryginału różni ją czas
kwitnienia, wielkość, plon, ale przede wszystkim stosunek THC do CBD w proporcji 1:1, co oznacza odmianę porządnie
naładowaną CBD!
Charakterystyka Exodus Cheese Auto CBD
Odmiana Exodus Cheese Auto CBD to idealna proporcja między indica (50%), sativa (30%) a cannabis ruderalis (20%).
Te niskie (do 90 cm) rośliny o niezbyt licznym ugałęzieniu kwitną już po 7 tygodniach, dając plon do 500gr/m2. Nadają się do
uprawy indoor i outdoor. Podobnie jak reszta przedstawicieli Exodus Cheese posiada specyficzny zapach sera pleśniowego z
nutką drewna.
Działanie i zastosowanie medyczne
Exodus Cheese Auto CBD zawdzięcza swoją nazwę kannabinoidowi CBD, występującemu w zatrważającej ilości 5-8%. Przy
średniej zawartości THC przyjmuje się, że stosunek tych dwóch wynosi 1:1. Klasyczny zapach i smak cheesa idą tu w parze z
typowym dla odmiany odczuciem upalenia, relaksudla ciała i senności. Skuteczna w walce z bólem, łagodzi skutki stresu i
poprawia jakość snu.
PRODUCENT - Greenhouse Seed Co.
GENETYKA - Exodus Cheese x Ruderalis
ODMIANA - Indica / Sativa
TYP KWITNIENIA - Autokwitnące
PŁEĆ - Feminizowane
POZIOM THC - 5 - 8%
POZIOM CBD - 5 - 8%
ZBIORY 500 g/m2- indoors - 80 - 90 gr per plant outdoors
WYSOKOŚĆ ROŚLINY - 80 - 90 cm
HODOWLA - Indoor, Outdoor, Szklarnia
CZAS KWITNIENIA - 63 days from germination
SMAK / ZAPACH - Ser
EFEKT - Relax
3szt. - 126zł
5szt. - 169zł
10szt. - 270zł
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 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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