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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/humboldt-seed-mango-sapphire-p-750.html

HUMBOLDT SEED Mango Sapphire
Cena

128,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Producent

Humboldt Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY -

MANGO SAPPHIRE

Jeden z najbardziej wyjątkowych fenotypów HSO, rozwijanych na podstawie krzyżówki OG/ Afghani oraz Bubba’s Gift. Dzięki
szybkiemu kwitnieniu tej silnej rośliny, hodowcy będą w stanie zbierać liczne topy koloru fioletowego / czerwonego szafiru w
niecałe 48 dni wewnątrz. Jej olbrzymie kwiaty w kształcie korony wymagają użycia tyczek. Wydziela intensywne zapachy
słodkiego mango i paliwa, a jej silne działanie umysłowe jest idealne do uśmierzenia bólu. Smak jest trudny do zapomnienia.
Genetyka - OG/Afghan X x Bubba's Gift
Typ - 85% Indica / 15% Sativa
Kwitnienie wewnątrz - 48 - 53 days
Plon (IN) - 400 - 600 g/m2
Kwitnienie zewnątrz - late September
Plon (OUT) - 60 - 125 g/plant
Wysokość (OUT) - 1 - 2+ m
THC - 21 - 23 %
CBD - 0,1%
3szt. - 128zł
5szt. - 196 zł
10szt. - 412 zł

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
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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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