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Link do produktu: https://happyseeds.pl/fastbuds-six-shooter-auto-p-302.html

FASTBUDS - Six Shooter
Auto
Cena

36,75 zł

Cena poprzednia

49,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SIX SHOOTER AUTO
Six Shooter Auto przez Fastbuds to żeńska autokwitniejąca odmiana nasion konopi, która ma swoje korzenie w krzyżu
Crystal Meth i Mexican Airlines. Jest to roślina o średnich wymiarach i wytrzymała, która wytwarza liczne duże i zwarte pąki
pokryte żywicą. Jest to z pewnością jeden z najmocniejszych szczepów zawartych w katalogu Fastbuds. Idealny do wewnątrz
jak i na zewnątrz, zwłaszcza w umiarkowanym klimacie śródziemnomorskim / lub w szklarni. Może nawet być zbierane więcej
niż jeden raz w ciągu tego samego roku. Wskazane jest dodanie 30% kokosowego włókna kokosowego do podłoża i podlewać
je często, ale umiarkowanie. Smak i aromat Six Shooter Auto są intensywne, z wyraźnymi nutami cytryny, świeżych kwiatów,
pieprzu i kadzidła. Zapewnia wydajne i odprężające działanie długotrwałe.
Genotyp: Chrystal Meth x Mexican Airlines
Producent: Fastbuds
Rodzaj: Głównie Indica
Wydajność Indoor: 400-500 gr/m2
Okres kwitnienia: 9 tygodni
Wydajność Outdoor: 80-350 gr/m2
Zbiór: od kwietnia do listopada
THC: 21%
CBD: 0,6%
Opakowania:
1szt - 40zł
3szt - 108zł
5szt - 180zł
10szt - 360zł

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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