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ROYAL QUEEN SEEDS Painkiller XL CBD
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - PAINKILLER XL CBD
Szczep ten łączy w sobie cechy dwu uznanych przodków, Juanita la Lagrimosa (z hiszpańskiego "Płaczliwa Juanita") oraz Royal
Highness, z których każdy jest zresztą genetyczną hybrydą wcześniejszych odmian: Płaczliwa Juanita pochodzi od Queen
Mother oraz meksykańsko-afgańskiej mieszanki; Royal Highness pochodzi od Dance Hall i Respect 13. Każdy z nowych
rodzajów posiada własny, unikalny zapach, smak, kolor, haj i właściwości lecznicze zaczerpnięte z genetycznej historii
gatunku. Jednakże, w ostatniej dekadzie, celem stało się coś, co hodowcy nazywają “Królewskim Szacunkiem”, dążenie do
osiągnięcia walorów zaspokajających zarówno potrzeby ducha, jak i ciała.
Painkiller XL CBD jest najlepszym tego przykładem. Zawiera 9 % tetrahydrocannabinolu (THC) oraz 9% kanabidolu (CBD) i
genetycznie składa się w 75 % z sativa oraz w 25 % z indica. O ile konopie sativa są dobrze znane z bardziej mentalnego,
mózgowego haju, a indica mają reputację wywoływania bardziej skutków fizycznych, istnieją jeszcze ważniejsze czynniki: THC
odpowiada za haj psychiczny, natomiast CBD za walory lecznicze, głównie w przeciwbólowe, przeciw-lękowe, leczące migreny,
fibromialgię, a nawet chorobę szalonych krów, łagodzące wiele szkodliwych objawów AIDS, cukrzycy, padaczki i choroby
Parkinsona. To zaledwie kilka z dolegliwości, na które lekarze przypisują często marihuanę; zarówno na całym świecie, jak i w
ponad tuzin stanów USA Spółdzielnie w poradniach medycznych marihuany były w czołówce dostarczycieli konopi bogatych w
CBD oraz olejków przeznaczonych dla pacjentów, którzy z pewnością docenią szczep, który najlepiej łagodzi ich szczególne
dolegliwości.
Ten nowy szczep łączy walory innych szczepów bogatych zarówno w CBD, jak i THC; takich jak Euphoria, Royal Medic, Medical
Mass i Danceworld, które mają na celu nie tyle optymalizowanie walorów leczniczych kosztem efektów psychoaktywnych, co
łączenie jednych i drugich. Wg kalifornijskiego Laboratorium Steep Hill Cannabis, optymalizacja taka nie tylko leczy fizycznie,
ale i psychicznie. Istnieją jeszcze inne szczepy, które zawierają bardzo mało THC, natomiast więcej CBD, niż Painkiller XL ,
jednak tak doskonałe zrównoważenia są rzadkością. Plantatorzy tego szczepu twierdzą, że dostarcza on znacznego
złagodzenia bólu, przy średnich efektach psychicznych.
Painkiller XL kwitnie osiem tygodni i daje 500 do 550 gram zbioru z rośliny hodowanej w szklarni. Sucha masa uzyskiwana w
szklarni wynosi 500 do 550 gram z jednej rośliny. Wysokość roślin szklarniowych wynosi 31,5 cala (80 cm); na zewnątrz,
przeciętna wysokość to 53 cali (135 cm), czas zbioru - koniec września.
THC - 9%
CBD - 9%
Plon Indoor - 500-550gr m2
Plon Outdoor - 500-550gr
Wysokość Indoor - 60 - 100 cm
Wysokość Outdoor - 120 - 150 cm
Okres kwitnienia - 8 tygodni
Pora zbiorów - Późny wrzesień
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Pochodzenie - Royal Highness x Juanita la Lagrimosa
Typ - Sativa - 75% Indica - 25%
Działanie - fizyczny, czysty haj
1szt. - 42zł
3szt. - 106zł
5szt. - 159zł
10szt. - 297zł
100szt. - 1600zł

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.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 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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