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Link do produktu: https://happyseeds.pl/harlequeen-thc-free-world-of-seeds-p-966.html

Harlequeen THC Free WORLD OF SEEDS
Cena

135,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Harlequeen jest nadal przodkiem wielu linii CBD w Ameryce Północnej i Europie, ale ze względu na wysoką produkcję THC
wielu licencjonowanych niepsychoaktywnych hodowców konopi nie jest w stanie jej uprawiać i czerpać z niej pełnych
leczniczych i rekreacyjnych korzyści. przejście. Harlequeen pochodzi z klonu wybranego do produkcji haszyszu. Geny składają
się w 75% z sativy iw 25% z indiki, jej rodowód obejmuje kolumbijskie złoto z wczesnych lat 70., Tajkę z gór w pobliżu Laosu
oraz rodzimą rasę szwajcarską, która została wyhodowana do spożycia przez zwierzęta gospodarskie. W World of Seeds
postanowiliśmy obniżyć poziom THC tego szczepu do wartości poniżej 1% i zmaksymalizować poziom produkcji CBD.
W tym celu używamy męskiego CBD Kush o bardzo niskiej zawartości THC. W wyniku tego skrzyżowania i późniejszego chowu
wsobnego do pokolenia F5 otrzymaliśmy odmianę homozygotyczną i silną, z jednolitym i standaryzowanym
potomstwem. Harlequeen THC FREE to niepsychoaktywna odmiana konopi o wysokiej zawartości CBD, zawsze powyżej 18% i
zawartości THC zawsze poniżej 1%. Harlequeen THC FREE to producent potworów, który produkuje liczne pąki w kształcie
Sativy o doskonałej jakości dla niepsychoaktywnego kwiatu. Jest to roślina bardzo łatwa do manicure ze względu na doskonały
stosunek kielicha do liści. Roślina uprawiana na otwartym terenie może osiągnąć 3,5 metra wysokości. Efekt jest bardzo
pobudzający i wprawia w dobre samopoczucie. Harlequeen THC FREE, będąc szczepem niepsychoaktywnym, nie wywołuje
efektu uspokajającego ani narkotycznego.
Typ: Feminizowane
Genetyka: Harlequeen X Kush
Genotyp: Głównie Sativa
CBD: ~ 18%
CBD: THC Stosunek: 20: 1
THC: Mniej niż 0,7%
Wysokość rośliny: Do 140 cm
Kwitnienie Okres: 65 dni
Produkcja: 550 g / m2 Indoor, ponad 1200 gR na roślinę w szklarni lub Outdoor
Stany chorobowe: Lęk, zapalenie stawów, fibromialgia, bezsenność, stwardnienie rozsiane, ból, zespół stresu pourazowego,
stres
Smak: Mango, papaja, piżmo, słodki
Efekt: Stymulujące, niepsychoaktywne
3szt. - 135zł
7szt. - 283zł
12szt. - 432zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 7 nasion , 12 nasion

wygenerowano w programie shopGold

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.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

