Feminizada
Amnesia Lemon Kush
Black Gum
Pure Kush
Stinkin’ Bishop
White Critical

Feminitzada - Cali
Alien Gorilla
Black Ghost OG
Blueberry Ghost OG
Bruce Banner #3
Bruce Banner #3 Fast
Bruce Cookies
Do-Si-Dos OG
Gelato
Girl Scout Cookies
Gorilla Cookies
Gorilla Glue #4
Grandaddy Black
Purple Punch Cookies
Runtz Gum
Wedding Cake
Wedding Cookies
Zkittlez
Zkittzy Gorilla

Autoflorescència
Auto Destroyer
Auto Jack Herer
Auto Purple
Auto Skunk
Lemonberry Haze Auto
Purple Haze Auto
Super Auto Lemon Haze
White Crystal Meth Auto

Autoflorescència - Cali
Auto Blueberry Ghost OG
Auto Ghost Cookies
Auto Ghost OG
Blueberry Cookies Auto
Bruce Banner #3 Auto
Do-Si-Dos Auto
Gelato Auto
Girl Scout Cookies Auto
Gorilla Glue #4 Auto
Orange Diesel Auto
Wedding Cake Auto
Zkittlez Auto

Mèdiques
CannaBoom CBD+
CannaFuel CBD+
Dr Bruce Banner CBD
Sweet Peach Auto CBD

Amnesia Lemon
Kush

COMPRA

Black Gum

COMPRA

Pure Kush

COMPRA

Una estimulant foto d’Amnesia
Lemon està esmorteïda amb
un dram d’Indica Kush. Les
llavors feminitzades Amnesia
Lemon Kush d’Original Sensible
amb els seus intensos aromes
cítrics intensos poden colpejar
entre els ulls, relaxant la ment,
el cos i l’ànima i brindant un
fort cop a qualsevol tensió o
estrès que pugui portar el dia.
El dolor es dissol ràpidament i la
depressió s’alleuja ràpidament.
Les llavors de Amnesia Lemon
Kush prosperen en tots els
tipus de mitjans de cultiu i són
adequades per a configuracions
SOG i SCROG.

Black Gum és un encreuament
entre la devastadora Black Domina
i la vella escola Bubblegum. Aquest
híbrid Indica dominant proporciona
un fum de goma de maduixa sucós
deliciosament enganxós que et
pegarà al sofà tant com la mofeta
se t’enganxa. Aquesta varietat
és fàcil de conrear i li va bé tant
en interiors com en exteriors, ja
sigui que la superi, la lligui o la
deixi perquè faci la seva i obtingui
resultats excepcionals amb alts
nivells de THC. Amb una alta
resistència a plagues i malalties en
una planta increïblement resistent,
pot esperar collites de fins a 700G
per planta a l’aire lliure i fins a
550g/m2 quan cultivi cànnabis en
el seu interior.

Les llavors de marihuana Pure
Kush estan creades amb genètica
100% pura d’Indica Landrace
de l’Hindu Kush, que és fàcil de
conrear i, oh, és molt satisfactori
fumar. La seva genètica pura ho
fa increïblement potent, la planta
en si mateixa és robusta i té un
gran nivell de tolerància, el que
els fa ideals per als que són nous
en el cultiu de cànnabis. Quan es
conrea a l’aire lliure, esperi collites
de bona qualitat de fins a 700g
per planta, però és quan creix
aquesta mala herba a l’interior on
la planta adquireix la seva pròpia
producció, produint fins 400-550g/
m2 del Kush Lock més potent
que mai hagi tingut l’alegria.
Experimentar.

TORNAR AL MENÚ

1

Amnesia Lemon
x Kush

65-75
dies

60% Sativa
40% Indica

Oct

3

450g/m2
700g/planta

21%

100-160cm
200-250cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Black Domina
x Bubblegum

50-60
dies

10% Sativa
90% Indica

Set

3

550g/m2
700g/planta

21%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Hindu Kush

45-55
dies

100% Indica

Set

3

550g/m2
700g/planta

22%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

Stinkin’ Bishop

COMPRA

White Critical

COMPRA

Stinkin’ Bishop és una barreja
especial d’Afghan Kush x Super
Skunk que produeix les llavors de
males herbes humides més picants.
El fum és increïble amb un gust
excepcional a mofeta picant i
formatge madur extra forta i picant.
Els nivells de THC són alts i l’efecte
està ben equilibrat, creant una
relaxació mental i corporal amb
un alleugeriment notable del dolor,
l’estrès i la depressió. Especialment
adequat per a instal·lacions en
interiors, però també prospera a l’aire
lliure, produint una collita substancial
que tant els conreadors professionals
com els aficionats poden aconseguir
fàcilment. L’herba és excel·lent,
trenca els cabdells preparats per
utilitzar i veuràs per què, ¡la pudor
farà que et plorin els ulls!

White Critical es cria tenint en
compte al conreador comercial
pel seu rendiment i potència, però
igualment aquestes llavors també
són una opció perfecta per als
cultivadors més petits que busquen
produir un cafè de qualitat que
podria convertir-se en la seva font
preferida. Fàcil de controlar dins
d’instal·lacions interiors i amb un
curt període de floració de sols 49
a 56 dies, les plantes White Critical
estan llestes per a la recol·lecció de
cabdells volumtiosos que desborden
d’adhesiu com resina. A l’exterior, és
infalible per la seva alta resistència
a les plagues i la floridura, a punt
per collir en les últimes setmanes de
setembre / principis d’octubre. Cada
planta és capaç de produir fins a un
quilo de mala herba narcòtica.

TORNAR AL MENÚ

1

Afghan Kush x
Super Skunk

56-63
dies

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

550g/m2
800g/planta

20%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Critical x
White Widow

50-55
dies

40% Sativa
60% Indica

Set

3

500g/m2
1000g/planta

20%

100-140cm
160-220cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

Alien Gorilla

COMPRA

Black Ghost OG

COMPRA

Blueberry
Ghost OG

COMPRA

Gorilla Glue #4 ha assolit un
estatus llegendari en el món de
les varietats de cànnabis. Alien
Technology té la seva pròpia
història única i va ser creada
fent seleccions d’un grapat de
llavors de varietats locals que
van ser adquirides d’un soldat
nord-americà que tornava
de l’Afganistan. D’aquestes
potències en termes de potència i
producció de THC, va néixer Alien
Gorilla. Alien Gorilla compta amb
una família genètica superior i
produeix cabdells espectaculars
carregats de THC extrem després
d’uns 65 dies de floració. Alien
Gorilla és una varietat Indica
dominant que proporciona una
pujada físic i relaxant equilibrat.

Black Ghost OG combina dues
de les nostres genètiques més
poderoses, Black Domina i
Colorado Ghost OG. Aquesta
emocionant i moderna creu
produeix una planta de
marihuana amarada de resina
que desborda absolutament
de cristalls de THC. I cap recol
podria resistir les fulles brillants
que produiran algunes de les
extraccions amb sabor més
intoxicants i exòtiques que hagi
provat. Black Ghost OG és un
híbrid Indica / Sativa que s’adapta
a tots els mètodes de cultiu i
tècniques d’entrenament, el que
la fa fàcil de manejar en interiors
amb un període de floració de
només 8 a 9 setmanes.

Dos ceps llegendàries es
combinen per produir aquest cep
molt especial. Hem fet servir un
monstre Blueberry (Blue Monster)
amb un sabor afruitat intens i hem
afegit algunes fruites àcides a la
barreja amb el Colorado Ghost
OG i calamarsa blau ... Blueberry
Ghost OG. Blueberry Ghost OG
és un èxit increïble, prova-ho tu
mateix. En només 8 a 9 setmanes
de floració, aquesta dama
portarà una enorme quantitat
de monstruosos cabdells grossos
carregats amb brillants cristalls de
resina amb alts nivells de THC. Els
rendiments són grans. 500-550g/m2
mentre que a l’aire lliure donades
les condicions adequades, es
podria aconseguir el doble.

TORNAR AL MENÚ

1

Zkittzy Gorilla x
Alien Technology

60-65
dies

35% Sativa
65% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/planta

25%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Colorado
Ghost OG x
Black Domina

56-63
dies

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

450g/m2
700g/planta

25%

120-160cm
160-200cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Blueberry (Blue
Monster) x Colorado
Ghost OG

56-63
dies

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

550g/m2
1000g/planta

22%

120-160cm
160-200cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Bruce Banner #3

COMPRA

Bruce Banner #3
Fast

COMPRA

Bruce Cookies

COMPRA

Amb nivells de THC extravagants,
si hi ha una tensió en la teva vida,
has d’augmentar la seva Bruce
Banner #3 de Original Sensible
Seeds.Les llavors de Bruce Bàner
són una creació original dels
Estats Units i van classificar com
una de les soques més forts del
planeta amb nivells colossals de
THC i es van cridar encertadament
Bruce Banner, també conegut
com The Incredible Hulk, per
la seva extraordinària força i
potència. Bruce Banner #3 és
una de les nostres soques més
aconseguides fins ara i estem
encantats de mostrar aquestes
llavors de cànnabis feminitzades
al nostre catàleg.

Bruce Banner #3 Fast és una de
les varietats més fàcils de conrear
a la nostra gamma de Cali. Una
mica més curt i més robust amb
un espaiat internodal més estret
que el seu parent monstruós
gran, robust amb un alt nivell de
tolorencia, especialment quan
es conrea a l’aire lliure, ja que la
collita de principis de setembre
fa que aquest tità sigui menys
propens als elements naturals
que poden efectuar un cultiu
especialment cap al final de
la collita. cicle de creixement.
Per als més experimentats, es
poden adaptar els mètodes de
capacitació com els mètodes de
SCROG i sog.

Dos monstruosos productors de
THC creen la nova incorporació
a la gamma de la costa oest dels
Estats Units a partir de Original
Sensible Seeds. Les galetes Bruce són
genètiques premium de marihuana
seleccionades de la gamma Original
Sensible Cali, Bruce Banner #3 i Do-SiDos OG. Aquestes 2 soques han estat
seleccionades especialment per a la
seva potència i producció. El llinatge
parental de Bruce Cookies garanteix
una varietat dominant índica amb
un efecte fort però ben equilibrat
que és estimulant, tant física com
cerebral i relaxant. La floració interior
és d’uns 60-65 dies, on es pot esperar
obtenir uns rendiments d’uns 700g/
m2, mentre que Bruce Cookies a l’aire
lliure és més que capaç de produir
entre 800 i 1kg + per planta.

TORNAR AL MENÚ

1

Colorado Ghost
OG x Strawberry
Diesel

60-65
dies

35% Sativa
65% Indica

Oct

3

800g/m2
1000g/planta

28%

90-140cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Black Domina

50-55
dies

35% Sativa
65% Indica

Set

3

800g/m2
1000g/planta

25%

90-140cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Bruce Banner #3
x Do-Si-Dos OG

60-65
dies

30% Sativa
70% Indica

Oct

3

700g/m2
800g/planta

28%

100-160cm
130-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Do-Si-Dos OG

COMPRA

Gelato

COMPRA

Girl Scout
Cookies

COMPRA

Les llavors de cànnabis
feminitzades Do-Si-Dos OG són
una altra obra mestra inspirada
en la Costa Oest. Només va ser
qüestió de temps abans que Girl
Scout Cookies fos introduïda al
nostre Colorado Ghost OG, que
han estat l’eix vertebrador del
nostre aparador de soques de
marihuana per evocar aquest
potent híbrid dominant en índica.
llest per a la collita després de
només 60 a 65 dies de floració.
Dóna al teu cos i a la ment una
delícia eufòrica relaxant amb
aquest estat d’ànim que millora
el fum suau de galetes i crema
que és Do-Si-Dos OG.

Una altra varietat de la costa oest
portada al mercat europeu per
Original Sensible. Provinent de l’Àrea
de la Badia a Califòrnia, Gelato
és una altra de les meravelles
genètiques amb alguns pares de
foc, tant en el Sorbet de l’Capvespre
com en les Galetes noies escoltes,
en particular en l’Feno de la menta
fina. Gelato és una poderosa font de
THC i després d’admirar els seus tons
porpra fosc que contrasten amb els
ardents pèls ataronjats d’un lluent
Nug recobert de resina, hauries
experimentar la seva mà dura
d’eufòria. Els rendiments de 550g/
m2 es poden aconseguir fàcilment
quan es cultiven en interiors, mentre
que quan es cultiven en exteriors, és
possible arribar a més de 750g per
planta.

Amb nivells colossals de THC i
sabors increïbles, no és d’estranyar
que les Girl Scout Cookies siguin
una de les varietats de marihuana
més populars disponibles al planeta
avui en dia. OG Kush i Durban
Poison es combinen per crear
aquesta planta Indica dominant que
obligatòriament té una estructura
compacta de cabdells resinosos de
fulles acolorides de color porpra.
Tant si es conrea en interiors com
en exteriors, s’ajusta tan fàcilment
que fins i tot el conreador novell
aconseguirà excel·lents resultats. I
no haurà d’esperar molt de temps a
l’interior, ja que s’acabarà després
de 70 dies de floració, mentre que
a l’exterior collirà aquesta poderosa
font a principis d’octubre.

TORNAR AL MENÚ

1

Do-Si-Dos x
Colorado
Ghost OG

60-65
dies

20% Sativa
80% Indica

Oct

3

600g/m2
800g/planta

28%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Sunset Sherbert
x Girl Scout
Cookies

60-65
dies

45% Sativa
55% Indica

Oct

3

550g/m2
750g/planta

25%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

OG Kush x
Durban Poison

60-70
dies

20% Sativa
80% Indica

Oct

3

450g/m2
700g/planta

25%

90-140cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Gorilla Cookies

COMPRA

Gorilla Glue #4

COMPRA

Grandaddy
Black

COMPRA

Les llavors de cànnabis feminitzades
de Gorilla Cookies són una altra peça
d’espectacle inspirada en la costa oest
dels EUA. En combinar el seu productor
de resina més fort GG #4 juntament
amb la seva varietat de galetes súper
suaus, Do-Si-Dos OG Original Sensible
Seeds han creat el que és possiblement
el millor fins ara rivalitzant en potència
THC amb la seva vitrina Bruce Banner
#3. Amb un període de floració interior
de tan sols 60-65 dies i un període
de collita a l’aire lliure a principis
d’octubre, aquesta potent soca híbrida
indica sativa està preparada per
desencadenar tota la seva generosa
collita. Espereu al voltant de 700g/m2
de cabdells compactes carregats de
THC a l’interior, mentre que més de 1
kg per planta més es pot aconseguir
fàcilment en condicions de cultiu
a l’aire lliure ideals. L’efecte és ben
equilibrat.

Les llavors de cànnabis Gorilla són
considerades les varietats de gorilla
Glue #4 feminitzades d’Original
Sensible Seeds creades i les més
enganxoses mai creades, és una
força a tenir en compte. La potència
(i aquestes llavors han de tenir un
advertiment de potència) superarà a la
majoria de les altres soques, els densos
cristalls de resina glupey contenen
nivells extrems de THC que produeixen
un efecte feliç i eufòric amb una
sedació intensa, no és d’estranyar que
aquest sigui un dels cànnabis més
demandats. Tensions en tota l’esfera.
Com una soca mèdica, GG #4 és una
excel·lent manera d’alleujar el dolor,
relaxar la tensió muscular i ajudar
amb els trastorns del son. Sent una
bona varietat de marihuana que et
farà sentir com si haguessis conquerit
el món.

Grandaddy Black és una varietat
Indica mortal amb una potència
increïble i el poder de tancar el
fumador més experimentat al sofà.
Grandaddy Purple i Black Domina es
combinen per crear aquesta poció
letal d’Indica amb la capacitat
d’eliminar el dolor, l’estrès, la
depressió, l’ansietat, l’insomni, alleujar
el dolor muscular i els espasmes i
convertir els dies dolents en bons.
Plantes compactes carregades de
potents cabdells glacejats de resina
que tenen un gust afruitat dolç terrós
amb un matís de raïm. El període de
floració mitjana per aquestes llavors
de cànnabis en interiors és de 60 a
65 dies. Grandaddy Black també
prosperarà a l’aire lliure i s’adapta bé
a la majoria dels climes que acaben
a finals de setembre / primera
setmana d’octubre.

TORNAR AL MENÚ

1

Gorilla Glue #4
x Do-Si-Dos OG

60-65
dies

30% Sativa
70% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/planta

28%

100-160cm
130-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Chems Sister x
Sour Dubb x
Chocolate Diesel

56-63
dies

50% Sativa
50% Indica

Oct

3

800g/m2
1000g/planta

28%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

Grandaddy
Purple x Black
Domina

60-65
dies

5% Sativa
95% Indica

Oct

3

600g/m2
800g/planta

23%

90-140cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Purple Punch
Cookies

COMPRA

Runtz Gum

COMPRA

Wedding Cake

COMPRA

Les llavors de marihuana Purple
Punch Galetes són un híbrid
complex però equilibrat amb
un origen provinent de Gelato,
Grandaddy Purple & Girl Scout
Cookies. Purple Punch Galetes
és una gran productora i està a
punt per collir amb una floració
d’entre 65 i 70 dies. Purple Punch
Galetes és una font inesgotable
de THC que ha de ser manejada
amb precaució per aquells
que no tenen alts nivells de
tolerància.Pot esperar un efecte
sedant cerebral i corporal
equilibrat de Purple Punch
Galetes amb un sabor dolç i
afruitat amb notes d’encens i
haixix.

Les delicioses llavors de cànnabis
amb sabor a xicalla d’aranja són
gentilesa de l’última creu de Zkittlez:
Runtz Gum. Aquestes llavors de la
Costa Oest dels EUA dominants per
Sativa tenen un temps de floració
de 70 dies i creixen a una altura
mitjana que és adequada per créixer
tant a l’interior com a l’exterior. Es
poden obtenir rendiments de 700g/
m2 a l’interior, mentre que es poden
collir uns quants quilos per planta
a terra a l’aire lliure. Runtz Gum té
un sabor dolç i afruitat amb notes
cítriques d’aranja i maduixa àcida
que recorden els dolços d’aquesta
varietat. L’efecte es pot descriure com
a eufòric a partir d’aquestes llavors
dominants Sativa d’alta THC amb un
bon saldo Indica del 60% Sativa al
40% Indica, que es presta a activitats
creatives.

Igual que Gelato, Wedding
Cake comparteix un costat del
seu parentiu amb Girl Scout
Cookies, mentre que l’altre
costat prové de Cherry Peu.
Aquest és un altre triomf genètic
dels Estats Units portat al mercat
europeu per Original Sensible.
Després de provar Wedding
Cake, has de sentir molt relaxat
amb un aire de felicitat i eufòria
mentre t’aixeques i et sents
enèrgic. Es poden obtenir
fàcilment rendiments de 500g
a 600g/m2 quan es cultiva en
interior, mentre que quan es
conrea en exterior és possible
obtenir més de 800g per planta.

TORNAR AL MENÚ

1

(Gelato x
Grandaddy Purple)
x Girl Scout Cookies

65-70
dies

50% Sativa
50% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/planta

25%

90-140cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Zkittlez x
Grapefruit
Bubblegum

70
dies

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

700g/m2
1000g/planta

28%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Girl Scout
Cookies x
Cherry Pie

56-63
dies

20% Sativa
80% Indica

Oct

3

600g/m2
800g/planta

25%

90-140cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Wedding
Cookies

COMPRA

Zkittlez

COMPRA

Zkittzy Gorilla

COMPRA

Original Sensible Seeds ha creat
la combinació perfecta amb un
matrimoni fet al cel de Wedding
Cake i Do Si Dos OG. Les llavors
feminitzades de Wedding
Cookies són una altra genètica
inspirada en la costa oest dels
Estats Units i amb una herència
de Girl Scout Cookies, Cherry Pie
i Colorado Ghost OG, aquesta
varietat us posarà al límit.
L’efecte és intensament potent
a causa del seu alt contingut en
THC, que és aclaparadorament
eufòric, però quan l’eufòria ha
seguit el seu curs, la dominància
índica predomina amb un
contra cop de relaxació física.

Genètica americana en el seu
millor moment i disponible en
forma de llavor feminitzada
per Original Sensible Seeds.
Zkittlez es va crear en creuar
un excepcional Kush Indica
afganès amb l’híbrid Grandaddy
Purple x Grapefruit. Zkittlez és
un híbrid Indica dominant amb
un potent, equilibrat i relaxant
efecte cerebral ple de dolç
sabor ensucrat, no hi ha millor
manera d’acabar el dia que
amb aquesta inspiradora delícia
d’estrelles recobertes de sucre,
Zkittlez fa que la relaxació sigui
completament nova. Nivell que
elimina el dolor, l’estrès, l’insomni
i la depressió.

Després de molt reconeixement per
Gorilla Glue #4 d’Original Sensible,
en particular per la boja producció
de resina, ¡Original Sensible ha
combinat GG #4 amb l’aclamat
Zkittlez per crear el nou Zkittzy Gorilla!
Cues denses i gruixudes amb capes
de resina enganxosa amb almívar
plena de contrapès d’energia indica,
elevadors sensacions alegres i tot
això en un temps de floració de
menys de 65 dies. Per al cultivador
més experimentat, l’entrenament
SCROG és adequat per produir
rendiments mitjana en interiors d’al
voltant de 600g/m2. Porteu Zkittzy
Gorilla a la intempèrie i produirà
una planta tupida robusta, ben
controlable, fàcil de manejar i que
cull una gran quantitat de cabdells de
xarop suculents voltant de finals de
setembre, principis d’octubre.

TORNAR AL MENÚ

1

Wedding Cake
x Do-Si-Dos OG

60-70
dies

30% Sativa
70% Indica

Oct

3

700g/m2
800g/planta

28%

100-160cm
130-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

(Grandaddy Purple
x Grapefruit)
x Afghan Kush

60-65
dies

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/planta

22%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

Gorilla Glue #4
x Zkittlez

60-65
dies

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/planta

24%

100-160cm
120-180cm

Baix

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Auto Destroyer

COMPRA

Auto Jack Herer

COMPRA

Auto Purple

COMPRA

Auto Destroyer d’Original Sensible és
una versió automàtica del guanyador
del premi múltiple AK47. Com la
majoria de les varietats autofloreixent,
el cicle de creixement és vigorós.
Les plantes es queden curtes i
compactes desenvolupant una cua
principal massiva amb una varietat
de branques laterals secundàries
i, en les condicions de creixement
adequades, poden produir una
quantitat impressionant de mala
herba sorprenent en només 75 dies
des de la llavor. Es pot aconseguir
una collita luxosa de 400g/m2 de
mala herba de qualitat medicinal a
l’interior, però si col·loca a aquests
nadons a l’aire lliure, pot esperar
alts rendiments de partida de cap
sativa fruiter amb l’aroma del licor
de taronja química que pot superar
fàcilment els 100g per planta.

Auto Jack Herer d’Original
Sensible, una de les varietats més
poderoses d’Auto Jack Herer.
Aquesta planta és productiva,
plena de sabor i ofereix una alta
que no oblidarà. El seu efecte
positiu i energitzant assegura que
la fatiga, la depressió, l’estrès i el
dolor crònic simplement no són
un problema i tot això es deu a les
llavors de cànnabis autofloreixent
que són fàcils de conrear i que no
necessiten molt espai. A l’interior
oa l’exterior trigaran menys de 75
dies a completar el seu cicle des
que s’obté una collita important
de mala herba recoberta de
resina saborosa i saborosa que té
el poder de brindar una elevació
física intoxicant.

Auto Purple d’Original Sensible, és
definitivament un provar. Aquesta
planta sensacional utilitza una
barreja de Pure Afghan Purple i
la nova generació de genètica
autofloreixent per fer una planta
de ràpida producció que
realment gaudirà. Fins i tot en
la fase de creixement, aquesta
planta es veu tan bé com sap.
Cultivar aquesta planta és fàcil,
encara que el contingut de THC
d’aquesta varietat és de valor
mitjà, podrà gaudir realment
de les seves deliciosos sabors
picants de la terra sense sedació,
ja que Auto Purple és una varietat
Indica que li brinda un plaer
multisensorial.

TORNAR AL MENÚ

1

AK 47 x
Autoflowering

70-80
dies

Sativa
Dominant

Abr Nov

3

400g/m2
100g/planta

18%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

1

Jack Herer x
Autoflowering

65-75
dies

Sativa
Dominant

Abr Nov

3

450g/m2
120g/planta

18%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Afghan Purple
x Autoflowering

50-60
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

400g/m2
80g/planta

16%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

Auto Skunk

COMPRA

Lemonberry
Haze Auto

COMPRA

Purple Haze
Auto

COMPRA

Auto Skunk del banc de llavors
Original Sensible porta les llavors
de cànnabis autofloreixent a
un nivell completament nou.
La combinació de la genètica
autofloreixent de pròxima
generació en Critical Acte amb
el fabulós híbrid estable de la
vella escola que és Skunk # 1,
hem creat una llavor de cànnabis
autoflorescent sensacional que
té totes les qualitats d’una skunk
realment bona amb una facilitat
de creixement. Acte Skunk és
ideal per a persones amb poc
espai per cultivar cànnabis o
per a aquells que desitgen ser
discrets en les seves eleccions de
jardineria.

Hem millorat la nostra Auto
Blueberry Ghost OG amb la
energitzant Limon Haze per animar
el teu dia amb una potent eufòria.
Aquesta nova línia genètica
ofereix un equilibri de potència
sativa rica en plaer cerebral
per estimular el seu cos i ment
i deixar una varietat de sabors
fruiters tarty ballant en les seves
papil·les gustatives que sabem que
apaciguarán als usuaris recreatius
i medicinals i colliran aquesta
bellesa cerebral. vostè mateix de
la llavor pren menys de 70 dies.
Les llavors de Lemonberry Haze
Auto són increïblement fàcils de
conrear, si ets nou en el cultiu
de cànnabis, no hi ha una millor
varietat per començar.

Purple Haze és una varietat
llegendària i una de les varietats
de marihuana més conegudes
gràcies a la cançó de Jimi
Hendrix del mateix nom. Si
estàs buscant ments increïbles
per mantenir-te concentrat,
energizado i volant alt durant
tot el dia, Purple Haze Auto no
només et llançarà directament
cap a aquest extrem, sinó que
també et mantindrà allà. Ja sigui
que creixi en interiors oa l’aire
lliure, aquestes llavors Purple
Haze Auto no podrien ser més
fàcils i amb una alta tolerància
a plagues i malalties, juntament
amb una llavor ràpida per collir
de 70 a 75 dies.

TORNAR AL MENÚ

1

Critical Auto
x Skunk #1

60-65
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

400g/m2
100g/planta

18%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

1

Auto Blueberry
Ghost OG x
Lemon Haze

60-70
dies

50% Sativa
50% Indica

Abr Nov

3

450g/m2
120g/planta

19%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Purple Haze
x Auto Purple

70-75
dies

Sativa
Dominant

Abr Nov

3

350g/m2
65g/planta

17%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

Super Auto
Lemon Haze

COMPRA

White Crystal
Meth Auto

COMPRA

Lemon 5 (un especial de
llimona pheno d’Amnesia 5) i
la genètica autofloreixent et
brinden tot el deliciós sabor
d’una Lemon Haze d’alta
qualitat. Des de la llavor fins a
la collita, només ha d’esperar
de 70 a 75 dies amb bons
rendiments excepcionals de fins
a 120g per planta i un equilibri
de potència de THC ric en plaer
cerebral. Si voleu maximitzar
aquests rendiments, utilitzeu
olles de 15 a 25 litres per als seus
senyoretes. I encara que això
pot retardar el temps de floració
en uns pocs dies, els resultats
seran simplement excepcionals.

Quan desitgi una varietat
autofloreixent amb una
producció de resina per sobre de
la mitjana amb brots que brillen
com joies, no busqui més, White
Crystal Meth Acte de Original
Sensible Seeds. Amb rendiments
en interiors de fins a 600g/m2 i al
voltant de 100g per planta, White
Crystal Meth Auto és la joia de la
corona Original Sensible Seeds.
Amb una pedra de cos profund
i ric que és totalment tranquil·la
i prou poderosa per eradicar el
dolor, la tensió muscular i induir
la relaxació total, White Crystal
Meth Acte pot fer tot això en
menys de 65 dies de llavor per
a collir!

TORNAR AL MENÚ

1

Lemon 5
x Autoflowering

70-75
dies

Sativa
Dominant

Abr Nov

3

450g/m2
120g/planta

19%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

White Widow Auto
x Crystal Meth

60-65
dies

50% Sativa
50% Indica

Abr Nov

3

600g/m2
100g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

Auto Blueberry
Ghost OG

COMPRA

Auto Ghost
Cookies

COMPRA

Auto Ghost OG

COMPRA

La varietat insígnia original de
Sensible Seeds, Blueberry Ghost
OG, es combina amb Auto OG
Kush per produir una versió ràpida i
fàcil de conrear d’aquesta varietat
de mariuana híbrida superior.
Aquestes llavors feminitzades
autofloreixent produeixen plantes
curtes i corpulentes que donen
un gir ràpid a la humida i sucosa
mala herba seductora i sedosa. En
només 70 dies des de la sembra,
aquests nadons estan madurs i
preparats per a la collita. La mala
herba terrosa i afruitada de baies
amb un lleuger to àcid l’elevarà
instantàniament i li proporcionarà
grans onades de plaer eufòric que
el portaran a un tranquil consol de
relaxació.

Auto Ghost Cookies atteindrait
généralement une hauteur moyenne
comprise entre 80cm et 100cm
avec des rendements en intérieur
de 600g/m2 et 150g par plante
lorsqu’elle est cultivée en extérieur.
La génétique à autofloraison à
finition rapide signifie que le temps
de croissance n’est que de 70 à
75 jours de la graine à la récolte.
L’effet est fort donnant une sensation
physique détendue. Une filiation
de qualité comprenant OG Kush,
Durban Poison, Colorado Ghost
OG et Blueberry Ghost OG ne
décevra pas même les fumeurs les
plus endurcis, mais l’attrait du sac
n’est pas perdu non plus avec des
bourgeons verts serrés recouverts de
THC cristallin, des taches violettes et
des poils ambrés profonds.

Auto OG Kush ha millorat encara
més amb la incorporació de
Colorado Ghost OG. En aquesta
nova i millorada versió del nostre
Auto OG Kush, utilitzem el tall
Colorado Ghost per millorar el sabor,
el sabor i l’efecte. L’únic aspecte
que roman igual és la simplicitat per
créixer. Fins i tot un conreador novell
podrà produir nugs de vidre de THC
de primera qualitat en menys de 75
dies, des de la llavor fins a la collita,
que són estimulants i relaxants. El
sabor i aroma segueix sent seductor
i terrós. Però amb un fons més
intens de cítrics i pins que ofereix
una pedra corporal potent amb un
feliç efecte eufòric que condueix
a una relaxació de somni amb el
poder d’elevar l’estrès, l’ansietat i els
problemes de son.

TORNAR AL MENÚ

1

Blueberry Ghost
OG x Auto
OG Kush

70-75
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

450g/m2
150g/planta

18%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Girl Scout Cookies
x Auto Blueberry
Ghost OG

70-75
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

600g/m2
150g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Colorado Ghost
OG x Auto OG
Kush

65-75
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

400g/m2
120g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

Blueberry
Cookies Auto

COMPRA

Bruce Banner
#3 Auto

COMPRA

Do-Si-Dos Auto

COMPRA

Dos ceps d’avantguarda es
combinen per crear Blueberry
Cookies Auto. El nostre impactant
tità blau Blueberry Ghost OG
es creua amb la nostra varietat
autoflorent de galetes Girl Scout
creant un èxtasi de males herbes
amb sabor a fruita dolça. El
muscós terrós flueix a través de
la dolçor de la fruita fruita amb
un sabor gustós i gustós. Un sabor
increïble de la genètica del
cànnabis més acreditada. Aquests
sabors sorprenents no vénen sols.
L’efecte és un poderós eufòric
eufòric aviat seguit d’una relaxació
de somni que us sotmetrà a una
pedra gratificant per al cap i el
cos. Prepareu-vos per ser sotmès.

Bruce Banner #3 és una creació
original dels EE. UU. I una de les
varietats de cànnabis més forts
del mercat. Bruce Banner #3 Auto
pot estar a punt per collir entre 65
i 70 dies des de la llavor. Quan es
cultiva en interior, s’espera una
altura d’entre 80cm i 100 cm amb
rendiments de 500g/m2, mentre
que 100g per planta és una collita
assolible quan es conrea en
exterior. Igual que el monstre del
fotoperíode del que neix Bruce
Banner #3 Auto, aquesta petita
bellesa conté una gran potència
de foc i produeix brots de qualitat
carregats de cristalls de THC.
L’efecte està ben equilibrat entre
el cervell i una pedra corporal
relaxada.

Una altra creació de cookies
pren Do-Si-Dos OG de Original
Sensible Seeds i afegeix galetes
Girl Scout a la barreja per obtenir
la sensació d’autofloriment: Do-SiDos Auto. El millor de la genètica
nord-americana es presenta en
un automòbil feminitzat i dominant
en Índica que acaba en menys
de 75 dies des de la llavor fins
a la collita. Aquestes llavors de
floració automàtica d’acabat
ràpid assoleixen una alçada
mitjana d’entre 80cm i 100cm amb
un rendiment interior de 650g/m2 i
150g per planta quan es cultiven a
l’exterior. L’efecte és un estimulant
eufòric ben equilibrat amb una
profunda sensació física relaxada.

TORNAR AL MENÚ

1

Blueberry Ghost
OG x Girl Scout
Cookies Auto

70-75
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

600g/m2
150g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Auto Ghost OG

65-70
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

500g/m2
150g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

Do-Si-Dos OG
x Girl Scout
Cookies Auto

65-75
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

600g/m2
150g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

Gelato Auto

COMPRA

Girl Scout
Cookies Auto

COMPRA

Gorilla Glue #4
Auto

COMPRA

Gelato és una altra soca “nordamericà” creada pel fet que la
llei canvia en els EE. UU. A partir
d’una sèrie de pares seriosament
acomiadats, tant a Sunset Sherbet
com a Girl Scout Cookies (Thin
Mint Pheno). Original Sensible
Seeds ha estat treballant en una
versió autofloreixent de Gelato
des que va adquirir la genètica
que els va permetre reproduir el
fotoperíode original. La coloració
del fotoperíode original es mostra
en Gelato Autoamb els tons porpres
i els pèls de color taronja intens i,
per descomptat, la seva intensa
producció de resina. L’efecte és un
gran relaxació física, però encara
permet productivitat i creativitat si es
gaudeix de Gelato Auto durant les
hores del dia.

Després de l’extraordinari èxit
de les galetes de fotoperíode
feminitzades Girl Scout, vam voler
crear una versió autofloreixent
perquè tothom pugui gaudir
d’aquesta varietat. Les galetes
originals de Girl Scouts d’Sensible
Seeds són una genètica fabulosa
i al creuar-la amb Auto Ghost
OG, s’ha creat una obra mestra
autofloreixent. Girl Scout Cookies
Acte esperaria aconseguir una
altura d’entre 80cm i 100cm amb
rendiments de 600g/m2 quan es
conrea en interiors, mentre que
150g per planta és una collita
assolible per als cultius a l’aire
lliure. L’efecte està ben equilibrat
entre el cos cerebral i una pedra
corporal relaxada.

Una altra de les nostres soques
de fotoperíode més populars
convertides en una varietat
autofloreixent, Gorilla Glue #4
Auto té tots els trets d’un futur
campió. La decisió de crear
una versió autofloreixent del
nostre Gorilla Glue #4 més venut
va ser òbvia i es va prendre fa
força temps. Un cop més, l’ús
de la genètica d’una creació
original dels EE. UU. Que, en
termes de potència, està a
l’altura dels ceps més potents
del món. Gorilla Glue #4 Auto
és una màquina productora de
THC amb cues superiors que són
directes i ofereixen un efecte
equilibrat entre el cos i la ment.

TORNAR AL MENÚ

1

(Sunset Sherbet x Girl
Scout Cookies) X Girl
Scout Cookies Auto

70-75
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

500g/m2
100g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

(OG Kush x
Durban Poison) X
Auto Ghost OG

65-70
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

600g/m2
150g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

Gorilla Glue #4
x Critical Diesel
Auto

65-70
dies

50% Indica
50% Sativa

Abr Nov

3

500g/m2
100g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

Orange Diesel
Auto

COMPRA

Wedding Cake
Auto

COMPRA

Zkittlez Auto

COMPRA

Orange Diesel Auto combina
clàssics del cànnabis de la
vella escola de Califòrnia
Orange Bud i NY Diesel amb
genètica autoflorant Super
Skunk. Aquest híbrid Indica
/ Sativa ben equilibrat està
feminitzat i acaba en menys
de 80 dies des de la llavor fins
a la collita i es caracteritza
per un sabor afruitat i taronja
àcid amb notes llenyoses i
especiades. Els productors
comercials afavoreixen la
genètica utilitzada en la creació
de les llavors de cànnabis
Orange Diesel Auto per la seva
estabilitat i atractiu atractiu.

Wedding Cake és una altra varietat
de la costa oest de Califòrnia que té
el seu origen en Girl Scout Cookies
i Cherry Peu i, de vegades, se la
coneix com Birthday Cake o Pink
Calces. Wedding Cake Auto els
brinda als cultivadors l’oportunitat
d’experimentar aquestes ceps
americans sense la necessitat d’una
il·luminació especial i la capacitat
d’aconseguir 2 o més collites a l’any,
ja que Wedding Cake Auto estarà a
punt per collir en aproximadament
70 dies a partir de llavors amb un
rendiment de 150g per planta quan
es conrea a l’aire lliure i 600g/m2
quan es conrea en interiors. L’efecte
de Wedding Cake Auto és potent i
relaxant com es podria esperar de les
llavors índiques pesades, però ben
equilibrat entre el físic i el cerebral.

Una de les genètiques més noves
de l’fotoperíode de la Costa Oest
es va convertir en autofloreixent
d’Original Sensible Seeds. Zkittlez
Auto és Indica dominant i ofereix
una pedra del cos cerebral i
relaxant ben equilibrada. Zkittlez
Auto triga de 65 a 70 dies des
de la llavor fins a la collita. Una
alçada mitjana per al cultiu en
interiors és entre 80cm i 100cm
amb un rendiment esperat de
500g/m2, però s’esperen 100g
per planta quan es conrea en
exteriors. Zkittlez Acte produeix
grans cabdells de color verd
amb tocs de porpra i és un bon
productor de resina carregada
de THC.

TORNAR AL MENÚ

1

(Californian Orange
x NY Diesel) x
Auto Super Skunk

70-80
dies

50% Sativa
50% Indica

Abr Nov

3

500g/m2
130g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

Wedding Cake
x Girl Scout
Cookies Auto

65-70
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

600g/m2
150g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

(Grandaddy Purple
x Grapefruit) x
Auto Ghost OG

65-70
dies

Indica
Dominant

Abr Nov

3

500g/m2
100g/planta

20%

60-120cm
60-120cm

Baix

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

CannaBoom
CBD+

COMPRA

CannaFuel
CBD

COMPRA

Dr Bruce
Banner CBD

COMPRA

La nostra anàlisi mostra que les
llavors CannaBoom CBD + poden
ser conformes i legals per créixer
en alguns països a causa del seu
baix contingut en THC. CannaBoom
CBD + no només té un THC mínim
i un nivell elevat de CBD, sinó
que aquestes llavors també es
beneficien d’un petit percentatge
de CBG. CannaBoom CBD + es
recomana només per créixer a l’aire
lliure i les plantes poden créixer
altes. Amb un període de floració
de 9 a 10 setmanes, la collita a l’aire
lliure es realitza al voltant del mes
d’octubre i les recompenses són
impressionants, depenent de les
condicions de cultiu, es produeixen
fàcilment 800g per planta,
mentre que 1kg per planta no és
inabastable.

CannaFuel CBD + són les
nostres llavors de CBD més
altes fins al moment amb un alt
contingut de 28% de CBD i un
baix contingut de THC del 0,5%
i perquè aquestes llavors són
gairebé lliures de THC es poden
cultivar legalment en molts
països que permeten cultivar
cànnabis amb baixos nivells de
THC. A més, el cannabinoide
que tothom parla de CBG
apareix a Original Sensible
Seeds. L’anàlisi demostra que
les llavors de CannaFuel CBD
produeixen un contingut de CBG
del 0,37%, que generalment
augmentarà després del procés
de curació.
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(Harlequin x Sour
Tsunami) x ACDC
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(Sour Diesel x
ACDC) x
Cannatonic
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60% Sativa
40% Indica
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650g/planta
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8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Bruce Banner #3 és un dels
batedors més grans en el món de
Bruce Banner
les varietats de cànnabis, mentre
#3 x Carmen
que en contrast, Carmen té nivells
molt baixos de THC. Però tot i els
baixos nivells de THC, Carmen
50% Sativa
té un fantàstic perfil de gustos i
50% Indica
nivells molt alts de CBD. En creuar
aquests dos grups de cannabinoides
contrastants, hem creat el Dr.
500g/m2
Bruce Banner, un 1:1 de THC: CDB
600g/planta
del voltant del 10%. El Dr Bruce
Banner és un important híbrid de
100-160cm
cànnabis amb fins medicinals i està
120-180cm
a punt per collir després de 60 a
70 dies de floració. L’efecte és un
relaxant relaxant físic fort. Es poden
1
3
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25
aconseguir rendiments de 500g/m2
de brots de mandarina amb gust de
8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€
fruita dolça 1:1 de THC: CBD amb
notes cítriques.

TORNAR AL MENÚ
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8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€
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10%

10%

50
288.99€

Sweet Peach
Auto CBD

COMPRA

Després de treballar molt amb les
varietats High CBD, hem creat la
nostra primera versió autoflorent:
Sweet Peach CBD Auto. Aquesta
varietat autofloreixent d’edició
especial 1: 1 de CBD té una
fantàstica frescor estiuenca pel
que fa al sabor dolç i afruitat, amb
ràfegues inicials d’aranja i préssec
amb notes cítriques de llimona i
notes llenyoses. Com s’esperava
de les llavors amb alt contingut de
CBD, Sweet Peach Auto CBD té un
efecte ben equilibrat, tant relaxant
com físic. Amb una proporció de
THC: CBD gairebé igual del 9% i
del 12% respectivament, aquesta
varietat autoflorescent d’edició
especial és l’ingredient ideal per a
extraccions i olis.

TORNAR AL MENÚ
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Secret x Auto

55-60
dies

50% Sativa
50% Indica

Abr Nov

3

600g/m2
150g/planta

9%

60-120cm
60-120cm

12%
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6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

www.originalsensible.com
www.facebook.com/OriginalSensible
www.instagram.com/OriginalSensibleSeeds

