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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/sweet-seeds-sweet-pure-cbd-p-713.html

SWEET SEEDS - Sweet
Pure CBD
Cena

104,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Sweet Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SWEET PURE CBD
Sweet Pure CBD to pierwszy szczep cannabis “Czyste CBD” od Sweet Seeds®, z niewiarygodnie niskim poziomem
zawartości THC (poniżej 1%) i wysoką zawartością kannabidiolu (CBD), stworzony specjalnie na potrzeby użytkowników
leczniczej cannabis, którzy preferują unikać psychoaktywnych efektów THC. Sweet Pure CBD® (SWS65) zawiera proporcję
THC do CBD pomiędzy 1:15 i 1:20, z poziomem THC mieszczącym się pomiędzy 0,4% i 1% oraz poziomem CBD wahającym się
od 8 do 15%. Tak niska zawartość THC i wysoka zawartość CBD czynią ze Sweet Pure CBD® roślinę cannabis o właściwie
nieistniejących efektach psychoaktywnych. Ze względu na wysoką zawartość CBD, użytkownicy cannabis do celów
medycznych mogą dodatkowo skorzystać z jego leczniczych właściwości. Szczep ten jest rezultatem auto-zapylenia dwóch
pokoleń (S2) bogatego w CBD klonu o przodkach z rodziny Diesel. Aromat tego szczepu jest słodki i owocowy, z
mandarynkowo-cytrusowymi tonami i łagodną, świeżą nutą cyprysu. Rośliny mają strukturę hybryd Indica-Sativa, o
dominującej sativie.
Genetyka: SWS65
Fenotyp: Indica 40%, Sativa 60%
Zbiór: późny wrzesień
Kwitnienie: 9 tygodni
Plon indoor: 400-500 g/m2
Plon outdoor: 375 – 600 g/r
THC: 0,4-1%
CBD: 8-15%
Opakowania:
3szt - 104zł
5szt - 175zł

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.
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* 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:: 3 nasiona + 1 gratis , 5 nasion + 2 gratis , 25 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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