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Link do produktu: https://happyseeds.pl/zkittlez-p-860.html

Zkittlez
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Happy Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - ZKITTLEZ
Zkittlez to feminizowane nasiona konopi wywodzące się z krzyżówki fantastycznego Afghan Kusha i Grape
Ape x Grapefruit. Rezultatem głównie indica z całym autentycznym charakterem szczepu USA. Jej duży poziomy THC
sprawiają, że jej efekt jest niezwykle silny, a także zrównoważony i przyjemny. Pyszne cukierki marihuany, aby zakończyć
dzień w najlepszy możliwy sposób. Spodziewaj się obfitych zbiorów (600 g) grubych, purpurowych pąków przepełnionych
błyszczącą żywicą. Jeśli wybierzesz uprawę na świeżym powietrzu, może ona rosnąć w większym stopniu niż większość roślin
Indica, oferując plony w ilości 700 g / roślin w optymalnych warunkach.
Smak i aromat Zkittlez przypomina tropikalne owoce, oferując przepyszną mieszankę słodkich i kwaśnych
niuansów. Efekt jest potężny, ale wciąż zrównoważony. Głównie stymulujący mózgowo na początku i bardziej relaksujący
fizycznie w miarę upływu czasu. Nadaje się do leczenia stresu, bezsenności i depresji.
Przeznaczenie: Indoor, Outdoor
Genotyp: Afghan Kush x (Grape Ape x Grapefruit)
Czas kwitnienia: 8-10 tygodni
Wysokość: (100 – 150 cm)
Nasiona Feminizowane: Tak
Efekt: energetyczny, euforyczny
Typ: głównie Indica
Smak/zapach/aromat: cytrusowy, jagodowy, słodki
Zbiór Outdoor: Koniec września
Plon: 600g m2
THC: 22%

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 nasion , 100 nasion
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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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