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Link do produktu: https://happyseeds.pl/royal-queen-seeds-pineapple-kush-p-401.html

ROYAL QUEEN SEEDS Pineapple Kush
Cena

28,70 zł

Cena poprzednia

41,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - PINEAPPLE KUSH
Szczep ten wyróżnia duży potencjał odziedziczony po dobrze znanym OG Kush; choć nie tak intensywny, jak w przypadku tego
ostatniego. Zapewnia też istotny haj psychiczny.
Mocno zabarwiony indica, o wysokim wynikowym stosunku CBD:THC - , szczep ten jest doskonałym wyborem dla tych, którzy
poszukują antidotum na stany lękowe lub inne podobne problemy, jak migreny, PMS lub stres. Szczep ten jest również ceniony
za pozytywne efekty w przypadku braków koncentracji lub nadpobudliwości oraz braku apetytu. Roślina ta powoduje przede
wszystkim haj zmysłowy, ale również działa fizycznie - gównie relaksująco i leczniczo. W połączeniu z tropikalnym smakiem i
zapachem, który przyciąga zarówno okresowych palaczy, jak i niepalących, jest to szczep który realizuje wiele celów i potrzeb
wielu klientów.
Jedną z najbardziej pociągających zalet tego szczepu jest jego słodki smak, mocno ananasowy (jak się domyślamy), który jest
również kojarzony z miętą lub wanilią. Palacze mówią też o karmelowej nucie tropikalnych aromatów o silnie owocowym
zabarwieniu. Jak wspomniano wcześniej, ponieważ OG Kush jest dobrze znanym szczepem konopi, jego owocowy aspekt
stanowi pewien walor - chociaż efekt fizyczny jest dużo mniej wyrazisty, niż u jego przodka. Efekt psychiczny jest podobny,
chociaż bardzo pociągający dla tych, którzy szukają doświadczeń zmysłowych pozbawianych efektów fizycznych.
Dorosłe osobniki uzyskują Wysokość 120 cm w szklarniach oraz 120 do 120 cm w uprawach zewnętrznych. Zbiory są na
poziomie 1,5 kg z metra kwadratowego w szklarni oraz z jednej rośliny (po wysuszeniu) w uprawach zewnętrznych. Nasiona te
zostały sfeminizowane, co oznacza, że w normalnych okolicznościach uzyskane rośliny wszystkie zakwitną po 7 do 8
tygodniach. Jeżeli rosną na zewnątrz, najlepszą porą na zbiory jest koniec września.
Dla dobrego smaku, słodkiego zapachu i relaksującego zmysłowego haju Pineapple Kush jest najlepszym wyborem. Oczywiście
zwolennicy tego szczepu mówią, że jest to szczep, którego nie można przegapić.
THC - 18%
Plon - 500-550gr m2
Wysokość - 500-550 grams/krzak
Wysokość - 70-120cm
Okres kwitnienia - 7-8 tygodni
Pora zbiorów - Późny wrzesień
Pochodzenie - Pineapple x O.G. Kush
Typ - Sativa: 20% Indica: 80%
1szt - 41zł
3szt. - 106zł
5szt. - 159zł
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10szt. - 297zł
100szt. - 1790zł

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.

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