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Link do produktu: https://happyseeds.pl/dinafem-purple-orange-cbd-p-262.html

DINAFEM - Purple Orange
CBD
Cena

38,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dinafem Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - PURPLE ORANGE CBD
Nasiona marihuany Purple Orange CBD od Dinafem Seeds to odmiana feminizowana, z przewagą Sativa, stworzona ze
krzyżowania wstecznego California Orange Diesel. Mieliśmy okazję pracować z tym wyjątkowym i ekskluzywnym kalifornijskim
klonem, o nadzwyczajnej jakości ogólnej. Jej wyjątkowe cechy takie, jak wyborny i złożony smak, a także jej wysoki potencjał
leczniczy, to jedynie niektóre z jej szczególnych cech tożsamości.
Purple Orange CBD jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zażywać odmiany o wysokim poziomie kannabidiolu
(CBD), jednakże poszukują również wybornych aromatów i smaków. Wyniki badań przeprowadzonych w naszym laboratorium
wykazały proporcję THC/CBD 1: 2 (5% / 11%), co okazało się być wspaniałą wiadomością, ponieważ w tym przypadku CBD
oferuje rzeczywiste właściwości lecznicze, dające możliwość łagodzenia stanów lękowych, problemów z apetytem i napięciem
mięśniowym. Geny zastosowane w tej odmianie pochodzą z linii Diesel, z północnej części Kalifornii.
Wynikiem uprawy nasion marihuany Purple Orange CBD są rośliny konopi, które na etapie kwitnienia przybierają atrakcyjne
i zmienne odcienie purpury. Roślina na etapie rozwoju rośnie z wielką witalnością, a jej gałązki wypełniają się gęstymi i
aromatycznymi topami o złożonym i delikatnym cytrusowym aromacie. Ta odmiana zachwyci konsumentów poszukujących
owocowych aromatów i smaków oraz zadowoli w pełni osoby chcące zażywać przyjemności użycia marihuany, bez wyraźnego
działania psychoaktywnego. Chodzi o geny pobudzające wielką ciekawość i do któreych użytkownik przywiązuje się niemal
natychmiast.
Nasiona marihuany Purple Orange CBD charakteryzuje się przenikliwym aromatem, z nutą pomarańczy, czekolady i cytryny.
Jej działanie jest umiarkowane, wywołuje łagodny stan euforii i w pewnym stopniu jasnowidzenia. Owocowy smak i
umiarkowane działanie są idealne, aby się odprężyć lub nadal wykonywać codzienne czynności.
Właściwości nasion marihuany Purple Orange CBD od Dinafem Seeds
Odpowiednie do uprawy wewnątrz i na zewnątrz
Płeć - feminizowana
Geny - Sativa 60%/Indica 40%
Krzyżówka - California Orange Diesel x California Orange Diesel
Kwitnienie wewnątrz - 55-60 dni
Zbiory na zewnątrz - w połowie października
Plon wewnątrz - 500 g/m2
Plon na zewnątrz - 1000 g/roślina
Wzrost na zewnątrz - do 3 m
THC - 5%
CBD - 11%
Proporcja THC/CBD - 1:2

wygenerowano w programie shopGold

1szt 3szt 5szt 10szt

38zł
88zł
147zł
- 294zł

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.
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