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Link do produktu: https://www.ecygaretka.pl/dutch-passion-auto-white-widow-p-1848.html

Dutch Passion - Auto White
Widow
Cena

120,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opakowanie

3, 7 szt

Zawartość THC

>20%

Czas kwitnienia

10 tygodni

Przeznaczenie

Outdoor, Auto

Genetyka

White Widow Autoflower

Wysokość

do 100 cm

Plon

do 500 g/m2

Typ

Indica

Feminizowane

Tak

Opis produktu
Dutch Passion z dumą prezentuje nasiona nowej specjalnej odmiany konopi: AutoWhite Widow. Jest to długo oczekiwana
automatycznie kwitnąca wersja oryginalnego bestselleru White Widow. AutoWhite Widow jest silnym automatem, który
gwarantuje pełnej mocy haj. Powstała z oryginalnej rośliny matki, White Widow, przy użyciu tej samej genetyki, która uzyskała
niezliczone nagrody i usatysfakcjonowała tysiące Kolekcjonerów. AutoWhite Widow jest rośliną bardzo zwartą i łatwą w kolekcj
każdą metodą. Automat ten jest gotowy do zbiorów po około 75 dniach po wykiełkowaniu. Przy warunkach outdoor zapewnia
zbiory od 50 do 150g z pojedynczego nasiona. Doświadczeni Kolekcjonerzy w uprawie indoor będą w stanie zebrać ponad 200g z
pojedynczego nasiona. Wysokość od 60cm do 1 m.
Smak jest świeży, sosnowo-cytrynowy, słodki i silny, a efekt jest wyjątkowo szybki. Z nasion AutoWhite Widow® wyrastają
gęste i oszronione rośliny z licznymi kwiatami. Podczas wzrostu wydaje silny zapach i tworzy gęste twarde szczyty. Haj jest
dobrze wyważony i bardzo przyjemny, połączony z silnym upaleniem mózgowym i relaksującym efektem fizycznym – wyjątkowo
przyjemnym. AutoWhite Widow jest jedną z naszych najlepszych odmian automatycznie kwitnących.
Oryginalne opakowanie 3, 7 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 w celach kolekcjonerskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 3 nasionka , 7 nasionek
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