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Link do produktu: https://happyseeds.pl/amnesia-haze-auto-p-103.html

Amnesia Haze Auto
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Happy Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - AMNESIA HAZE AUTO
Amnesia Haze Auto to odmiana kwitnąca automatycznie. W odmianie tej przeważają geny pochodzące z Sativy. Dzięki temu
mamy do czynienia z roślinami znacznie większymi, a niżeli w przypadku standardowych automatów. Do tego wszystkiego
rośliny te są dużo bardziej produktywne. Amnesia Haze Auto potrzebuje od samego startu jakieś siedemdziesiąt do góra
osiemdziesięciu dni. Zbiory z jednej sztuki mogą wynieść nawet do stu pięćdziesięciu gram. Topy tejże odmiany są:
- duże,
- gęste.
Wersja kwitnąca automatyczne jest zbliżona bardzo w działaniu do wersji normalnej Amnesia Haze. Najważniejszy smak jak i
także zapach.
Ogólnie rzecz biorąc w odmianach wszystkim, zatem w tym także w Amnesia Haze Auto także. Jeśli chodzi o zapach w tejże
odmianie to jest on bardzo intensywny. Doprawiony jest nieco ostrzejszymi kadzidłami jak i także akcentami. Zaś smak jest
typowo haze’owy i ma dodatek nut słodkich cytryn jak i także nut bardzo pieprznych. A co z efektami? Po odmianie tej mamy
do czynienia z intensywnym oraz długim hajem. Ma wpływ mocno mentalny. Nie zapominajmy o kwestiach medycznych. Na
pewno odmiana ta nie należy do odmian marihuany typowo medycznych. Dzięki relaksującym właściwością sprawdza się
idealnie wręcz w mięśniowym napięciu. Mamy tutaj także do czynienia z działaniem uspokajającym jak i także działaniem
przeciwbólowym. Nadaje się jeśli chodzi o wahania nastrojów jak i także stany depresyjne. Uważać musimy jednak na
konkretną jej moc. Może doprowadzić nas do efektu naprawdę nokautującego.
Amnesia Haze Auto to odmiana jednego z lepszych breeder'ów na rynku. W uprawie nasza odmiana potrzebuje w
warunkach indoor 10 - 12 tygodni od wysiewu do zbioru. Jak przystało na typową Sativę, jej rozmiar jest imponujący - wysoka
roślina z szerokimi liśćmi i długimi topami. Wielkość jej to 50 - 100cm oraz imponujący jak na wydanie automatyczne plon
rzędu 350 - 400g/m2. Topy są bardzo wysokiej jakości. Śmiało można ją polecić wszystkim niedoświadczonym hodowcom.
Odmiana dla miłośników typowego Haze.
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: Amnesia Haze x Ruderalis
TYP: Głównie Sativa
CZAS KWITNIENIA: 8–10 tyg.
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: 11-12 tyg.
PLON (in/out): 350-400 g/m2 ; 130–180 g/roślina
WYSOKOŚĆ (in/out): 50–100cm ; 100–120cm
THC: 17%
CBD: średnie
1szt. - 20zł
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3szt. - 54zł
5szt. - 85zł
10szt. - 160zł
25szt. - 387zł
50szt. - 750zł
100szt. - 1450zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 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.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

