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Link do produktu: https://happyseeds.pl/fastbuds-lemon-ak-auto-p-1128.html

FASTBUDS - Lemon AK
Auto
Cena

50,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Nasiona marihuany Lemon AK Auto firmy Fastbuds to adaptacja, którą ten bank dokonał z mitycznej AK-47, klasycznej
odmiany konopi, która została stworzona w latach 90. w Holandii i która charakteryzuje się sativą i bogate w THC i bardzo
poszukiwane w kalifornijskich aptekach ze względu na swoje właściwości lecznicze. Nowością, która towarzyszy temu
wszystkiemu, jest pyszny dotyk cytryny i automatycznie kwitnących.
Lemon AK Auto to bardzo energiczna roślina, która od samego początku ma tendencję do rozciągania się. Natychmiast
pokrywa się pąkami owiniętymi w intensywny cytrusowy aromat. Za 9 tygodni zakończy swój cykl życia i będzie gotowy do
zbioru, będąc w stanie uzyskać niemałą produkcję 300 gramów.
Lemon AK Auto ma intensywny cytrynowo-cytrusowy smak uzyskany z terpenu limonenu, który zapewnia przyjemną
świeżość podczas degustacji. Efekt jest taki, jak można się spodziewać po silnej sativie z wysokim poziomem THC; super
pobudzający i tryskający energią na cały dzień.
Automatyczne kwitnięcie: Tak
Typ: Głównie Sativa
Genetyka: Lemon AK Auto
Czas uprawy: 8-10 tygodni
Plony: 500-650 gr/m2 - 60-250 gr/plant
Wysokość: 70-130 cm
THC: Do 24%
CBD: 1%
Smak: Cytryna, Ziemny, Pieprzny
1szt. - 50zl
3szt.- 135zl
5szt.- 203zl
10szt.- 360zl
25szt. - 788zl
50szt. - 1350zl
100szt. - 2205zl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 nasion , 100 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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