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Link do produktu: https://happyseeds.pl/barneys-farm-cbd-lemon-potion-auto-p-326.html

BARNEY'S FARM - CBD
Lemon Potion Auto
Cena

33,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Barney's Farm

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - CBD LEMON POTION AUTO
Barneys Farm i CBD Crew zjednoczyli się, aby stworzyć mistrzowską odmianę CBD Auto, LEMON POTION AUTO ™, która jest
zarówno terapeutyczna jak i niesamowicie smaczna. Współpraca przyniosła rezultaty w postaci CBD / THC na poziomie 2:1, z
zawartością kanabidiolu (CBD) do 15% i pysznym automatycznie kwitnącym szczepem, łączącym Barney’s Farm Lemon Kush
x CBD Crew CBD Enriched x Auto. CBD LEMON POTION AUTO ™ to hojna krzaczasta roślina, która osiąga niecały metr
wysokości. Żywiczne pąki skupiają się ciasno na wszystkich gałęziach, a intensywne, pikantne cytrynowe zapachy wydzielają
się z rośliny.
CBD Lemon Potion Auto - idealne połączenie dla terapeutycznych użytkowników, hybryda ze wszystkimi zaletami CBD i
pysznym smakiem Lemon Kush, rośliny średniej wielkości, które są bardzo łatwe w uprawie indoor jak i outdoor, produkują
dużo żywicznych pąków o bardzo bogatym zapachu.
Producent - Barney's Farm
Płeć - Feminizowane
Genetyp - 60% Indica / 40% Sativa
Geny - BF Lemon Kush x CBD Crew
Kwitnienie - 70 dni
Wydajność Indoor/Outdoor - 500 g/r 350g/r
Wysokość Indoor/Outdoor - 100cm / 130cm
Zbiór - sierpień/wrzesień
THC: 8%
Opakowania:
1szt - 33zł
3szt - 93zł
5szt - 145zł
10szt - 265zł

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