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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/ayahuasca-purple-barneys-farm-p-340.html

Ayahuasca Purple / Barney`s
Farm
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

3, 5, 10szt

Zawartość THC

21%! 1,4% CBD

Czas kwitnienia

8-9 tygodni

Przeznaczenie

Indoor, Outdoor

Genetyka

Red River Delta x Master Kush

Wysokość

90-100cm

Plon

700g/m2

Feminizowane

Tak

Typ

100% Indica

Opis produktu
Barney’s Farm przygotował naprawdę niezwykłe nasiona marihuany łącząc Red River Delta i Master Kush. Nasiona konopi
Ayahuasca Purple pozwolą nam się poczuć jak prawdziwy Indiański Szaman Keczua nie wychodząc z domu. Czysta 100% Indica
ok 9 tygodni kwitnienia i naprawdę solidny plon z jednego krzewu. Ostatnie tygodnia wymagają skupienia uwagi kolekcjonera
na bocznych gałęziach. Z 21% THC i ok 1.5% CBD wpadniemy w pełen relaksu trans i odlecimy tak samo jak szaman po sytym
obiedzie. Kolejną bardzo przyjemną cechą tej iście szamańskiej konopi jest niesamowity aromat jaki wydzielają srogo oblepione
żywicą topy, połączenie orzechów laskowych i papai. Obowiązkowa pozycja dla fanów Indica lub/i mocnych odmian a także
smakoszy.

Oryginalne opakowanie 3, 5, 10szt

Treści zawarte powyżej mają charakter jedynie informacyjny. Opisy oraz zdjęcia pochodzą z powszechnie dostępnej strony
Producenta. Zorientuj się czy posiadanie lub inne czynności związane z nasionami konopi są legalne w Twoim kraju. Nie
odpowiadamy za niewłaściwe i niezgodne z prawem wykorzystanie nasion z naszej oferty.
Nasiona marihuany sprzedajemy jak wskazuje nazwa serwisu (www.KlaserMarii.pl) w celach kolekcjonerskich.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 3 nasionka , 5 nasionek , 10 nasionek

Feminizowane: Tak
Wszystkie nasiona dostępna na www.klasermarii.pl są feminizowane.

Producent
Barney`s Farm jest najstarszym na świecie bankiem nasion i jedną z nielicznych
pozostałych na rynku firm, które rozpoczęły sprzedaż nasion marihuany.
Oferujemy naszym klientom szeroką gamę klasycznych odmian marihuany oraz
kilka nowych odmian, wśród których wiele dostępnych również w wersji
feminizowanej. Zaczęliśmy pracę w 1970 r., a w 1987 r. Oficjalnie staliśmy się
bankiem nasion.

Przeznaczenie
Indoor, Outdoor, Ruderalis

Typ
Indica 90%, Sativa 10%
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