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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/caboose-strain-hunters-p-39.html

Caboose / Strain Hunters
Cena

24,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

3, 5, 10szt

Zawartość THC

Średnie, 14-19%

Przeznaczenie

Outdoor, Indoor

Czas kwitnienia

Średni, 8-10 tygodni

Wysokość

Umiarkowana, 60-120cm

Plon

XXL, powyżej 500g/m2

Feminizowane

Tak

Typ

Głównie Indica

Opis produktu
Strain Hunters Caboose to słynny Kalifornijski klon, krzyżówka oryginalnego Trainwreck z legendarnym Salmon Creek Big
Bud. Rośliny Caboose mają małe przerwy między gałęziami i są dobrze rozkrzaczone. Z tego wynikają pokaźne zbiory. Buds tak
jak w Trainwreck mają nieregularne kształty, duże, okrągłe kielichy kwiatowe i fioletowo-czerwoną barwę, równocześnie są duże
i gęste - tak jak w Big Budzie.
Rzadko duże topy mają równocześnie duże kielichy kwiatowe, dzięki temu Caboose nie tylko gwarantuje komercyjne zbiory ale
również świetną jakość o bardzo złożonym aromacie i smaku. Dobra odmiana na Indoor i Outdoor. Wysokość około 80cm. Żywica
jest bardzo biała co wizualnie nadaje im niespotykany wygląd.
Smak jest chemiczny, mineralny i kwiecisty, a zapach kushowy, słodko-słony, niemalże metaliczny.
Działanie następuje bardzo szybko i idealnie nadaje się na relaks, oglądanie filmów czy też jako środek nasenny.
Medycznie znajdzie zastosowanie gdy trzeba stymulować apetyt, pomóc w zasypianiu oraz antydepresyjnie.

Oryginalne opakowanie 3, 5 i 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 (klasermarii.pl) w celach kolekcjonerskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 3 nasionka , 5 nasionek , 10 nasionek

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

Producent
Nasiona konopi ludzi którzy przemierzyli kawał Świata w poszukiwaniu
najczystszych genów. Strain Hunters zjednoczyli się w 2013r. Opierając się na
legendarnych plonach tworzą hybrydy zadowalające nawet najwybredniejszych
Kolekcjonerów.

Przeznaczenie
Outdoor/ Indoor

Typ
70% Indica, 30% Sativa
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