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Link do produktu: https://happyseeds.pl/green-house-seeds-big-bang-p-449.html

GREEN HOUSE SEEDS Big Bang
Cena

80,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - BIG BANG
Big Bang holenderskiego Green House Seeds to znana i popularna odmiana marihuany medycznej o przewadze indica
(70%), ceniona szczególnie za swoje lecznicze właściwości. W Holandii stanowi lek przepisywany na receptę.
Cechy charakterystyczne odmiany Big Bang
Big Bang genetycznie spokrewniona jest z odmianami Skunk, Northern Light i El Niño. Jej rośliny są dość niskie,
ale krzaczaste i mocno się rozgałęziają. Ma tendencje do rośnięcia wszerz raczej niż w górę. Z tego powodu idealnie nada się
do uprawy ScroG. Pełen zestaw cennych kannabinoidów otrzymamy po 9 tygodniach w indoor lub pod koniec września w
outdoor, choć uprawy komercyjne zbierają spory plon sięgający 800gr/m2 już po 8 tygodniach. Rośliny Big Bang mają
niezwykle intensywny, słodki zapach.
Działanie odmiany Big Bang
Będąca w przewadze indica jest odpowiedzialna za relaksujące i uspokajającewłaściwości odmiany Big Bang. Uczucia
towarzyszące to szczęście i błoga senność. Odmiana ma wielu oddanych fanów, o czym świadczą liczne nagrody, w tym 3.
miejsce w High Times Cannabis Cup w 2000 r.
Zastosowanie medyczne
Odmianę tę ceni się szczególnie za jej medyczne właściwości. W Holandii stanowilek, przepisywany z polecenia lekarza jako
zamiennik opiatów przy uśmierzaniu bólu oraz przy leczeniu objawów zaburzeń snu i łaknienia.
Nagrody - 3rd prize HTCC 2000.
Przeznaczenie - Indoor
Czas kwitnienia - 8-9 tygodni
Geny - Skunk, Northern Light, El Ni?o.
Plon w idealnych warunkach - Do 800g/m2 Indoor
Opakowanie - 3szt. 5szt. 10szt.
3szt. - 80zł
5szt. - 120zł
10szt. - 220zł

wygenerowano w programie shopGold

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 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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