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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/royal-gorilla-royal-queen-seeds-p-379.html

Royal Gorilla / Royal Queen
Seeds
Cena

31,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

1, 3, 5, 10szt

Zawartość THC

19,5%

Czas kwitnienia

Średni, 8-10 tygodni

Przeznaczenie

Outdoor, Indoor

Wysokość

Wysoka, powyżej 120cm

Plon

XXL, powyżej 500g/m2

Feminizowane

Tak

Typ

Sativa 70%, Indica 30%

Odmiana medyczna

Tak

Opis produktu
Tony Stark zanim stał się Iron Man`em mawiał że najlepsza Broń to taka która trzeba wystrzelić/użyć tylko raz, taka właśnie jest
Royal Gorilla i jej 27% THC. Świeże nasiona marihuany z ostatnich miesięcy, obecnie nr 1 w USA. Royal Gorilla w indoor lubi mieć
nieco wolnej przestrzeni na odrosty poza tym ta odmiana produkuje tak gęstą i lepką żywice w przeokrutnych ilościach że
zdecydowanie zalecana jest siatka i mocne filtry powietrza, dorasta średnio do ok 100-120 cm wysokości. Topki Royal Gorilla są
podatne na pleśń. Outdoor przy średnim wzroście 150 cm potrafi zwracać na siebie uwagę silnym zapachem. Najlepiej będzie
rósł w ciepłym słonecznym klimacie, ale i w chłodniejszych rejonach da sobie radę, kwitnie dość szybko bo ok 9 tygodni i ścinka.
27% THC że człowieka ogarnia euforia i radość po tym jak już na dobre przyklei go do fotela, efekt couch-lock wchodzi tutaj na
wyższy poziom i nieogarnięci w temacie lepiej niech sięgną po coś słabszego. Polecam amatorom mega mocnych odmian.

Oryginalne opakowanie 1, 3, 5, 10 i 100szt.

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.
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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
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
Indoor/Outdoor

Typ
Sativa 60%, Indica 40%
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