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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/sensi-seeds-northern-lights5-x-haze-p-512.html

SENSI SEEDS NORTHERN LIGHTS#5 X
HAZE
Cena

263,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Sensi Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - NORTHERN LIGHTS#5 X HAZE
Northern Lights#5 x Haze to perfekcyjna hybryda tropikalnej Sativy i miażdzącej Indyjki. Ta odmiana jest bardzo trudna do
przebicia, łączy w sobie ogromny plon z najwyższą jakością i w pełni pokazuje swoje cechy Sativy. Northern Lights#5 x Haze
zawsze robi ogromne wrażenie na konsumentach i growerach. Rośliny potrafią być wysokie dlatego Indoor można je od
początku trzymać na 12/12h światła, wtedy osiągną ok 1m wysokości i zaoszczędzi się na czasie.
Przerwy między gałęziami bardzo szybko wypełnią się długimi szczytami, a już w połowie kwitnienia główny szczyt i gałęzie
będą kompletnie pokryte lepkimi, włochatymi topami, które będą puchnąć do samego końca kwitnienia. Normą dla Northern
Lights#5 x Haze są szczyty dłuższe i grubsze niż przedramię, nawet indoor. Rośliny są bardzo jednorodne i dają ogromne
zbiory. Psychodeliczne działanie Haze łączy się tu z plonem i produkcją żywicy NL#5. Gwarantowane ogromne zbiory
najwyższej jakości.
Rodzaj - Indoor
Genotyp - Głównie Sativa
Geny - 70% Sativa (Northern Lights 5 X Haze)
Wysokość - Wysokie (ponad 130cm)
Czas kwitnienia - 8 - 10 tygodni
Plon - Bardzo Duży (ponad 500g/m2 Indoor)
Opakowanie - 3szt. 5szt. 10szt.
3szt. - 263zł
5szt. - 429zł
10szt. - 807zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion

Ważne
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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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