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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/mix-autoflowering-3-nasionka-royal-queen-seeds-p-257.html

Mix Autoflowering 3 nasionka/
Royal Queen Seeds
Cena

30,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Jest to paczka zawierająca mieszankę oryginalnych i nowych odmian. Wszystkie nasiona są automatycznie kwitnące i wszystkie
są feminizowane. Dzięki temu odpada problem wyboru pory roku i godzin słonecznych. Mogą być sadzone I uprawiane
praktycznie wszędzie i prawie zawsze. Możliwe są kilkakrotne zbiory w jednym sezonie przy uprawie outdoor. Wszystkie
odmiany mogą być również uprawiane indoors.
Jeśli chcesz skolekcjonować kilka różnych odmian automatycznie kwitnących, o szerokiej gamie smaków i efektów, wszystkich
gotowych w mniej niż 10 tygodni, spróbuj proponowanej mieszanki automatycznie kwitnącej do uprawy outdoor

Opakowanie zawiera 3 nasion:
1 x Quick One
1 x Royal Kush Auto
1 x Diesel Auto

Opakowanie zawiera 5 nasion:
1 x Quick One
1 x Royal Kush Auto
1 x Diesel Auto
1 x Royal Jack Auto
1 x Royal Bluematic

Oryginalne opakowanie 3 i 5 szt.

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

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

Producent
Royal Queen Seeds jest jedną z najprężniej rozwijających się europejskich firm
zajmujących się produkują nasion marihuany. Po wielu latach doświadczeń z
uprawą marihuany w Holandii zdecydowaliśmy się na wypuszczenie na rynek
własnej linii nasion. Nasza oferta zawiera wysokiej jakości nasiona
feminizowane, automatycznie kwitnące oraz medyczne, wszystkie w bardzo
atrakcyjnej cenie.

Przeznaczenie
Outdoor

Typ
Mix
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