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Link do produktu: https://happyseeds.pl/sweet-seeds-cream-caramel-p-669.html

SWEET SEEDS - Cream
Caramel
Cena

101,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Sweet Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - CREAM CARAMEL
Cream Caramel to połączenie dwóch najlepszych odmian Indici: BlueBlack i Maple Leaf Indica oraz White Rhino.
Charakteryzuje się intensywnym, słodkim, karmelowym smakiem cukierków oraz nutą ziemi, która winika z lini genetycznej
Blue. Odmiana preferowana przez konsumentów do celów medycznych, wysoki poziom THC i wystarczająca ilość CBD działa
relaksacyjnie i przeciwdepresyjnie. Odmiana wielokrotnie nagradzana.
NAGRODY:
1er Premio - Indoor,Tierra - Copa de Oiartzun - Gipuzcoa - 2007
1er Premio - Exterior - Copa Catalunya de Grows - Barcelona - 2008
1er Premio - Exterior - 2ª Coppa D'Italia Cannabica - Roma - 2008
1er Premio - Exterior - Cannabis Champions Cup - Cornellá - 2008
1er y 2º Premio - Exterior - IV Encuentro por la normalización y el consumo responsable - El punto - Malaga 2009
1er Premio - Exterior - 3ªCopa Catalunya de Grow Shops – Barcelona - 2010
CHICA DEL AÑO 2011 según la revista Soft Secrets
2º Premio - Exterior - 4ª Copa Catalunya de Grow Shops - Barcelona 2011
Typ - Feminizowane
Przeznaczenie - Indoor/outdoor
Genetyka - BlueBlack x Maple Leaf Indica x White Rhino
Zbiór indoor/outdoor - 400-550 gr/m2 / 350-600 gr/r
Kwitnienie indoor - 8-9 tygodni
Odmiana - 10% Sativa/90% Indica
THC - 15-20%
CBD - 1.6%
3szt. - 101zł
5szt. - 168zł
25szt. - 420zł
100szt. 1450zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona + 1 gratis , 5 nasion + 2 gratis , 25 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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