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Link do produktu: https://happyseeds.pl/sweet-seeds-chem-beyond-diesel-cbd-p-1288.html

SWEET SEEDS - Chem
Beyond Diesel CBD
Cena

94,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Sweet Seeds

Opis produktu
Feminizowane nasiona konopi Chem Beyond Diesel CBD od Sweet Seeds wywodzą się z krzyżówki prawdziwego
amerykańskiego Chem Dawga i europejskiego oleju napędowego o wysokiej zawartości CBD. Rezultatem jest wysoce
aromatyczny szczep o bardzo interesujących właściwościach terapeutycznych.
Chem Beyond Diesel CBD zamienia się w cudowną roślinę marihuany, która łączy najlepsze cechy obu genotypów. O
otwartej strukturze i grubej, rozwija ogromną główną colę otoczoną wieloma gęstymi bocznymi gałęziami.
Smak i aromat Chem Beyond Diesel CBD są intensywne, z wyraźnymi nutami cytryny, pieprzu, przypraw i oleju
napędowego. Dzięki jej proporcji THC / CBD 1: 1-1: 2 efekt jest tym, czego szukają tylko osoby cierpiące na lęk, wymioty lub
przewlekły ból.
Genotyp: Indica: 55% / Sativa: 45%
THC: 5-12%
CBD: 8-15%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:2)
Zbiory Indoor: 400-550 g/m2
Zbiory Outdoor: 400-700 g
Czas kwitnięcia Indoor: 8 tygodni
Czas zbiorów Outdoor: późny wrzesień
3szt. - 94zl
5szt. - 156zl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona + 1 gratis , 5 nasion + 2 gratis

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
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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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