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Link do produktu: https://happyseeds.pl/sweet-seeds-sweet-mimosa-xl-auto-p-1270.html

SWEET SEEDS - Sweet
Mimosa XL Auto
Cena

103,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Sweet Seeds

Opis produktu
Autokwitnąca odmiana czwartej generacji. Automatycznie kwitnąca wersja szczepu Mimosa [Clementine (Tangie x Lemon
Skunk) x Purple Punch (Larry OG x Grand Daddy Purple)], która łączy w sobie niektóre z najnowszych i najpopularniejszych
szczepów z USA.
Wprowadziliśmy geny z naszego własnego Cream Mandarine Auto, aby wprowadzić właściwości automatycznego kwitnienia.
Powstała krzyżówka nadal ma ten sam charakterystyczny aromat i smak Mimozy, z ziemistymi odcieniami i cytrusowymi
tonami pomarańczy i mandarynki, a niektóre rośliny rozwijają fioletowe i czerwonawe kwiaty i liście pod koniec kwitnienia.
Jest to również wysokowydajna odmiana z dużymi, nasączonymi żywicą pąkami.
Słodka Mimoza ma żywy, wesoły efekt oraz pobudza wyobraźnię i kreatywność.
Typ: Feminizowane
Genotyp: Indica 45% / Sativa 53,4% / Ruderalis 1,6%
Geny: (Tangie x Lemon Skunk) x Purple Punch (Larry OG x Grand Daddy Purple)
THC: 19-23%
CBD: 0,1%
Plon Indoor: 500-600 g/m²
Plon Outdoor: 60-200 g/roślinę
Czas zbiorów: 9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-130 cm
Efekty: Kreatywność, pobudzanie, szczęście
Smak: Cytrusowe, mandarynkowe, pomarańczowe, ziemiste
3szt. - 103zł
5szt. - 173zł

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
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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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