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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/royal-queen-seeds-stress-killer-auto-cbd-p-435.html

ROYAL QUEEN SEEDS Stress Killer Auto CBD
Cena

41,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY -

STRESS KILLER AUTO CBD

Stress Killer łączy w sobie ostry cytrynowy smak z mentalnie unoszącym efektem Lemon Haze'a, właczając w to subtelny ton i
wysoką zawartość CBD, którymi poszczycic się możę Juanita la Lagrimosa. Krzyżując to potomstwo dalej z odpowiednim,
najlepszym przedstawicielem ruderalis udało nam się stworzyć jedną z naszych najczystszych i skupiających umysł odmian
dotychczas.
Nadając się zarówno do uprawy indoor jak i outdoor, Stress Killer jest wyjątkowo wszechstronną odmianą konopii,
zdominowaną przez cześc swojej linii rodzicielskiej pochodzącej z linii Sativa. Uprawiana indoor, z reguły osiąga wzrost
pomiędzy 90-140cm, od nasiona do zbiorów w niecałe 11 tygodni. Pod koniec tego okresu, jest zdolna wyprodukować zbiory
nawet w wysokości 500g/m² w zależności od techniki uprawy.
Outdoor, Stress Killer ma potencjał pójść nieco dalej, szczegolnię jesli rośliny uprawiane są w ciepłym, słonecznym klimacie. W
tej sytuacji może osiagać wzrost w granicach 110-160cm. Rosliny zakwitną w czasię krótszym niz 11 tygodni od momentu
zasiania nasion, mogąc wytworzyc nawet do 160g z rośliny w podzięce za Twój czas i włożony wysiłek.
Kwiaty, które Stress Killer produkuje, mają intensywny aromat cytryn i haze'a, zawdzięczając to rodzicom mającym
dominujący cytrusowy smak. Jak sama nazwa wskazuje, efekt który wywołuje jest świetny w łagodzeniu kłopotów i zmartwień,
które mogą bawić się z Twoim umysłem, w ich miejsce wytwarzajach czysty i pomagający się skupić high, wyciągający Cie z
rozproszeń i pozwalający kontynuować dzień. Stress Killer ma zawartość THC na poziomie 11% w połaczeniu z wysoką
zawartością CBD.
Jeśli szukasz lekkiej cytrusowej odmiany, która można cieszyć sięna przestrzeni dnia, to Stress Killer jest świetnym wyborem.
Nie zawiedzie Cie.
THC - 11%
CBD - High
Yield Indoor - 450-500gr m2
Yield Outdoor - 110-160 grams per plant dried
Height Indoor - 90 – 140 cm
Height Outdoor - 120 – 160 cm
Okres kwitnienia - 7-8 tygodni
Pora zbiorów - 10–11 weeks after planting
Pochodzenie - Lemon Haze x Juanita la Lagrimosa x Ruderalis
Typ - Sativa: 60% Indica: 30% Ruderalis: 10%
Działanie - Clear High, Mental Focused
1szt. - 41zł
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3szt. - 106zł
5szt. - 159zł
10szt. - 297zł

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

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.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

