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AUTO BLUE AMNESIA
Abychom vytvořili Auto Blue Amnesia, začali jsme u křížence 
Amnesie a Blueberry. Tento hybrid si i v samonakvétací 
verzi zachovává vlastnosti po své sativní matce, čehož 
jsme dosáhli díky pečlivé selekci při křížení. Vůně je velice 
bylinná a chuť sladká, s příchutí žvýkačky v samotném 
závěru. Účinek nastává rychle, je dost intenzivní i pro ostřílené 
kuřáky a trvá dlouho. Tohle je samonakvétačka zítřka, ale 
k dostání je už dnes. Celková doba růstu a květu je 65 až 70 
dní.
Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
40 % sativa 40 % indika 20 % ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 9,5-10 týdnů
Výnos: až 125 g na kytku indoor, až 250 g na kytku outdoor
Vůně: květinová, žvýkačkový dojezd
Účinek: rychlý, dost intenzivní a dlouhotrvající
CBD: nízký

AUTO BLUEBERRY DOMINA
Tato silná indika je výsledkem křížení Blueberry a Black 
Dominy v samonakvétací verzi. Hutné a těžké palice jsou ojíněné 
pryskyřicí, mají silné borůvkové aroma a hašišový zvěr v 
chuti – to vše za pouhých 65 dní. V tomto kříženci 
dominuje spíše Black Domina než Blueberry, což se 
projevuje v kořeněné příchuti, listech s širokými čepelemi a intenzivně 
tělesném, uzemňovacím účinku. Palice budou pokryté vrstvou 
lepkavé pryskyřice. Auto Blueberry Domina je samonakvétačka, 
kterou stojí za to zasít, nechat vyrůst, sklidit a zhulit.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
10 % sativa 70 % indika 20 % ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 9,5 týdnů
Výnos: až 110 g na kytku indoor, až 220 g na kytku outdoor
Vůně: po lesních plodech a s hašišovým dozvukem
Účinek: intenzivní tělesný 
CBD: 1%



AUTO CHEESE NL
Tato úžasná samonakvétací odrůda přináší do naší sbírky nové 
vůně – její hutný odér připomíná směs uzrálých sýrů. Původní 
Cheese je speciální varianta skunku s jedinečnou chutí a jeho 
potomka Auto Cheese jsme zkřížili se silnějším modelem Auto 
Northern Lights, aby kytky rychleji rostly a byly silnější a 
odolnější vůči plísním a škůdcům. Aroma Cheese zjemňuje 
intenzivně zemitou vůni Northen Lights. Ve výsledku vznikla 
odrůda, která se velmi snadno pěstuje, má velký výnos a pyšní 
se nezaměnitelným aroma. Palice jsou hodně velké a hezky 
kompaktní. Kytky se sklízí za 65 až 67 dní. Účinek je dokonale 
vyvážený, euforický a kreativní. Auto Cheese NL je výjimečná 
odrůda, kterou by si měl jednou vyzkoušet každý vášnivý pěstitel. 

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
30 % sativa 50 % indika 20 % ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 9,5 týdnů
Výnos: až 110 g na kytku indoor, až 220 g na kytku outdoor
Vůně: uzrálý sýr
Účinek: vyvážený, veselý a kreativní
CBD: nízký

AUTO GOD’S GLUE
Naše God’s Glue je nejsilnější odrůdou v naší kolekci a tahle 
samonakvétací verze není výjimkou. Zkřížili jsme God’s Glue s 
naším nejlepším rumištním konopím a zpět dvakrát zkřížili s 
fotoperiodickou verzí: výsledkem je rychle kvetoucí rostlina, které 
celý proces od klíčení po sklizeň zabere zhruba 2 měsíce a ohromné 
množství THC jistě uspokojí každého. Chuť je v porovnání s její 
velkou sestrou jemnější, ale Auto God’s Glue si stále zachovává 
ten svůj náznak citrusu. Rostlina je odolná a lehce se pěstuje. Pro 
uchování té skvělé čerstvé vůně se doporučuje organické pěstování.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
35% sativa 60% indika 5% ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 9 týdnů
Výnos: až 120 g na kytku indoor, až 220 g na kytku outdoor
Vůně: vydatná s nádechem citrusů
Účinek: šťastný a sociální 
CBD: nízký

            * Balení po 2, 5, 10 a 25 semínkách.   



AUTO MANDARIN HAZE
Pokud potřebujete dobít energii, je Auto Mandarin Haze 
přesně pro vás. Vybrali jsem tu nejlepší Haze, která vám 
dodá energii, sílu a skvělou zkušenost. Aroma rostliny je 
obohaceno o jemné tóny mandarinky. Rostlinka je překvapivě 
uklidňující. Nejlépe roste v hlíně a v případě, že se po každém 
sběru ošetří. Celkově se jedná o jednoho z našich oblíbenců.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
65% Sativa 15% Indika 20% Ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 10 týdnů
Výnos: až 100 g na kytku indoor, až 200 g na kytku outdoor
Vůně: mandarinková
Účinek: duševně osvěžující
CBD: nízký

AUTO SWEET DONKEY
Tato sladká, kompaktní a rázná odrůda je příbuzná naší Mars 
Mellow.Začali jsme spojením Mars Mellow (Wedding Cake) s 
jedním z našich nejlepších samokvetoucích hybridů. Dorůstá 
střední výšky a jedná se o rychle kvetoucí odrůdu, jejíž úroda 
potěší každého gurmána. Účinky jsou silné, ale zároveň veselé 
a člověk je po nich více společenský. Díky tomu je perfektní na 
venkovní procházku a příjemný stav, který vás neuzemní do 
pohovky. Chuť je aromatická, sladká a s náznaky sušenek.  
Celkově se jedná o odrůdu s velkým potenciálem pro většinu 
pěstitelů. Těšit se můžete na velmi velkou sklizeň kvalitního vzorku.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
35% sativa 60% indika 5% ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 9 týdnů
Výnos: až 150 g na kytku indoor, až 250 g na kytku outdoor
Vůně: sušenky, cukr, aromatické
Účinek: šťastný a společenský
CBD: nízký



AUTOPILOT XXL
Autopilot XXL byl vyvinutý se záměrem přenést 
vlastnosti našeho Big Budu XXL do samonakvétací 
podoby. Jedná se o převážně indikovou odrůdu větší velikosti a s 
dobou květu 60–65 dní. Autopilot XXL se pěstuje snadno a skýtá 
velmi štědrou sklizeň. Zpravidla vznikne jedna velká hlavní šiška 
se slušným množstvím palic na bočních větvích. Palice jsou na 
samonakvétačku docela těžké, v aroma je cítit pižmo se závěrem 
po pažitce a pepři. Účinek má Autopilot XXL stejně euforický jako 
jeho starší sourozenec. Venku se dá v mírném pásmu pěstovat a 
sklízet po celé vegetační období – není potřeba čekat na podzim.
Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
20 % sativa 60 % indika 20 % ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 9 týdnů
Výnos: až 125 g na kytku indoor, až 300 g na kytku outdoor
Vůně: pižmo, pažitka, pepř
Účinek: veselý
CBD: nízký

BIG BUD XXL
Jedná se o takřka čistou indiku s euforickým účinkem. Je k 
dostání pouze ve feminizované verzi, a ačkoli je to nejvýnosnější 
model v našem katalogu, nic přitom neztrácí na kvalitě. Struktura 
rostliny je typicky indiková – neroste příliš do výšky. Má dobré 
výsledky jak při pěstování v síti (metodou SOG), tak při pěstování 
jediné větší kytky. Za příznivých okolností (tedy v mírném 
podnebném pásmu) se jí daří i venku, kde je velkým plusem její 
brzký výkvět.

 Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
80 % indika 20 % sativa
Doba květu: 7–8 týdnů
Výnos: 600-900 g/m2 indoor, až 2 kg na kytku outdoor
Vůně: sladká
Účinek: veselý
CBD: nízký

            * Balení po 2, 5, 10 a 25 semínkách.   



        

CARNIVAL
Při vyslovení slova karneval si vybavíme bujarou atmosféru a 
lidi v historických kostýmech v Benátkách anebo několikadenní 
davové šílenství v brazilském Riu. Tato odrůda byla vyšlechtěna 
proto, aby karneval zavládl i ve vaší hlavě. Celý proces 
selekce a křížení probíhal ve Španělsku. Carnival je kříženec 
hazeové matky a vybraného sativového otce. Vyznačuje se 
extrémně vysokým obsahem THC – v laboratorních testech 
měl náš model úžasných 23,2 %. To však není jediná dobrá 
zpráva: na 80% sativu má neobyčejně krátkou dobu květu. 

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
80 % sativa 20 % indika
Doba květu: 9 týdnů
Výnos: 400–450 g/m2 indoor, až 500 g na kytku outdoor
Vůně: svěží citrusová haze
Účinek: rozjasní mysl, rozveselí, zvýší vnímavost
CBD: nízký

GOD’S GLUE
Odrůda vyšlechtěná ze dvou exemplářů Gorilla’s Glue #4, 
přičemž jeden byl přivezen z USA coby semínko a druhý 
byl klon, který již nějakou dobu rostl v Amsterodamu. Mezi 
předky „Gorilího lepidla“ najdeme členy slavné rodiny 
amerických odrůd Chem a Sour, které přispěly ke schopnosti 
God’s Glue neboli „Božského lepidla“ dosáhnout průměrného 
obsahu THC 25 %, u vybraných jedinců dokonce až 30 %. 
Aroma je velmi komplexní: základem je zemitě naftová vůně, 
která je završena tóny citrusu. Ačkoli se jedná o hybrid, účinkuje 
jako hodně silná indika, akorát totálně vysmátá a společenská.

Typ semen: feminizovaná
indoor/outdoor
60% indika 40% sativa
Doba květu: 9 týdnů
Výnos: 500 g/m2 indoor, až 800 g/rostl. outdoor
Vůně: zemitá a naftová, citrusová
Účinek: veselý a společenský 
CBD: nízký



MAMACITA’S COOKIES
K vyšlechtění této fantastické odrůdy jsme použili dvě 
proslulé americké linie: Girl Scout Cookies (75 %) a Nicole (25 
%), díky čemuž vznikla robustní a ultrapotentní odrůda. Aroma je 
velice komplexní, začíná sladce, ale pak se vynoří tóny lesních 
plodů a santalového dřeva. Účinek je rovněž velmi komplexní, 
působí silně jak na tělo, tak na mysl, někdy dokonce podporuje 
kreativitu. Mamacita’s Cookies nabízí intenzivní pocit 
slasti, kterým nikoho nezklame, a díky obsahu THC okolo 25 % 
uspokojí nejen ty nejnáruživější rekreační uživatele, ale i pacienty 
trpící prudkými či chronickými bolestmi. Nový poklad v naší sbírce
Typ semen: feminizovaná
indoor/outdoor
35% sativa 65% indika
Doba květu: 9 týdnů
Výnos: 500 g/m2 indoor, až 850 g/rostl. outdoor
Vůně: komplexní, sladká, lesní plody, santalové dřevo
Účinek: extrémně silný v těle i v hlavě, kreativní
CBD: nízký

MANDARIN GELATO
Gelato patří k nejznámějším odrůdám této dekády, takže 
jak ji můžeme vylepšit? Zkřížili jsme silný klon odrůdy 
Gelato, používanou pro komerční a lékařskou výrobu, s naší 
Mandarin Haze a znovu zkřížili zpět s Gelato. Výsledkem je 
75% Gelato a 25% Mandarin Haze. Po celkovém relaxačním 
účinku se budete cítit šťastně a kompletně s náznaky 
euforie. Mandarin Haze umocňuje tu kreativní stránku. 
Všechny pocity jsou výrazně zesíleny. Při vhodném množství je 
efektivní pro léčbu většiny forem chronických bolestí, a to 
díky svému tlumivému účinku. Chuť je teplá a velmi sladká se 
sladkou ovocnou citrusovou chutí, která vám zůstane na jazyku.
Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
40% sativa 60% indika
Doba květu: 9 týdnů
Výnos: 400–450 g/m2 indoor, až 750 g na kytku outdoor
Vůně: sladká s citrusovou dochutí
Účinek: psychedelický, ale přehledný, uklidňující, ale ne gauč
CBD: nízký

            * Balení po 2, 5, 10 a 25 semínkách.   



MANDARIN HAZE
Pokud potřebujete doplnit energie, je pro vás Mandarin Haze 
to pravé. Vybrali jsme pro vás tu nejsilnější odrůdu, která 
vám pomůže relaxovat. Rostlina má i jemné mandarinkové 
aroma. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že rostlinku 
budete pěstovat klasicky v zemině a že o ni budete po každém 
sběru pečovat. Jedná se o jednu z našich oblíbených rostlin.

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
85% Sativa 15% indika
Doba květu: 10 týdnů
Výnos: 550-600 g/m2 indoor, až 750 g na kytku outdoor
Vůně: mandarinková, haze
Účinek: povznášející, veselý, uklidňuje 
CBD: nízký

MARS MELLOW 
Mars Mellow je hybrid odrůd Wedding Cake a Tropicana Cookies. 
Jeho palice voní po sušenkách, ale s ovocným nádechem a příjemnou 
citrusovou dochutí, je to velmi dobře vyvážená paleta pro skutečného 
znalce. Během pěstování zjistíte, že se na palicích tvoří velmi 
robustní a velké kalichy, které někdy při pěstování při nízkých t
eplotách získají fialovou barvu. Efekt je velmi silný, svede vás a 
uchvátí vlnami radosti, ale když si dáte příliš, účinky mohou být trochu 
trippy. Proto si tuto odrůdu nejlépe vychutnáte doma a v příjemné 
situaci.  Sklizeň je nadprůměrná a palice jsou nejvyšší kvality.

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
40% sativa 60% indika
Doba květu: 9 týdnů
Výnos: 500–500 g/m2 indoor, až 800 g na kytku outdoor
Vůně: sušenky, ovocné s citrusovou dochutí
Účinek: šťastný, ale velmi silný
CBD: nízký



ULTRA WHITE AMNESIA
Tato fantastická odrůda je křížencem mezi White Widow a 
Amnesia Haze. Tímto spojením vznikl skutečně pozoruhodný 
hybrid, jenž po Amnesii zdědil bílé květenství, které je ovšem 
ještě stříbřitější, hustší a lepkavější než kdykoli předtím. 
V účinku se snoubí euforické, společenské stavy po sativě 
(Amnesia) s těžkým tělesným uzemněním typickým pro bílé 
odrůdy, jako je Bílá vdova. Pěstuje se snadno všemi možnými 
metodami a tvoří hutné, tlusté palice. Dokáže absorbovat hodně 
živin, ale v posledních 3 až 4 týdnech to s hnojením nepřehánějte, 
abyste si užili krásná květenství s delikátním grepovým aroma.

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
75 % sativa 25 % indika 
Doba květu: 9 týdnů
Výnos: 480 g/m2 indoor, až 500 g na kytku outdoor
Vůně: květinová, hroznová
Účinek: veselý, společenský, intenzivní
CBD: nízký

ZENSATION
Zensation patří k nové generaci konopných odrůd. Po 
selektivním křížení extrémně potentní indiky se stabilní bílou 
odrůdou vznikla Zensation aneb vrchol slasti. Zensation voní 
po jalovci a cedru. Na patře se rozvine výrazná a komplexně 
pikantní chuť s podtóny lesních plodů a třešní. Účinek je velmi 
dlouhotrvající a neobyčejně silný, nabízí totální relaxaci po 
duševní i tělesné stránce. Tato odrůda je vhodná pro ty, kdo trpí 
 chronickou bolestí. Dá se bezvadně pěstovat hydroponicky i v zemině. 

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
75 % indika 25 % sativa 
Doba květu: 8–9 týdnů
Výnos: 450 g/m2 indoor, až 400 g na kytku outdoor
Vůně: jalovec a cedr
Účinek: výrazné psychické i fyzické uvolnění
CBD: nízký

            * Balení po 2, 5, 10 a 25 semínkách.   



AUTO NORTHERN- 
LIGHTS
Auto Northern Lights je čistá indika. 
Jedná se o jednu z nejsilnějších a 
nejznámějších rostlinek. Jedná se o 
auto verzi klasické Northern Lights. 
Chuť je jemná a sladká. Jak je u 
indika zvykem, je velmi silná 
a potentní. Pokud je rostlině 
dodáván dostatek světla, roste 
lépe venku. Hydro i klasická 
hlína budou rostlině vyhovovat.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
75% indika 25% Ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 8,5-9 týdnů
Výnos: až 120 g na kytku indoor, až 280 g 
na kytku outdoor
Vůně: čpavá, se sladkým dozvukem
Účinek: výrazné psychické i fyzické 
uvolnění
CBD: 1%

AUTO WHITE 
WIDOW
Jedná se o samonakvétací verzi 
White Widow neboli Bílé vdovy, 
jedné z nejznámějších a dlouhodobě 
nejprodávanějších odrůd na světě. 
Tento malý skvost poskytuje 
velice stabilní výnos a její paličky 
si v chuti a účinku nezadají s její 
starší sestrou. Na výkvět Bílé vdovy 
se běžně čeká 12 týdnů, ale tato 
samonakvétací verze vám ušetří 
25–30 procent času, takže si ji 
vychutnáte dříve, než se nadějete! 
Zkrácení doby květu nemá vliv 
na nádhernou vůni mladých 
borovicových šišek, kterou je 
původní White Widow proslulá. 
Celková doba růstu a květu je 
65–68 dní, výška je průměrná.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
60 % sativa 20 % indika 20 % ruderalis
Od vyklíčení po sklizeň: 9,5 týdnů
Výnos: až 100 g na kytku indoor, až 200 g 
na kytku outdoor
Vůně: čerstvé borovicové šišky
Účinek: silný v těle i v hlavě
CBD: nízký

NORTHERN 
LIGHTS MOC
Northern Lights je čistá indika a je to 
jedna z nejsilnějších a nejslavnějších 
konopných odrůd vůbec. Vznikla 
na konci 80. let. a jedná se o 
malou kytku s širokými 
indikovitými listy. Chuť Northern 
Lights je pikantní a se sladkým 
dojezdem. Jako typická indika má 
silný účinek a skvěle uvolní tělo 
i mysl. Z našich semínek rostou 
naprosto identické rostliny, kterým 
se bude dařit jak v půdě, tak
hydroponickém systému.

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
100 % indika
Doba květu: 8 týdnů
Výnos: 450 g/m2 indoor, až 600 g na kytku 
outdoor
Vůně: čpavá, se sladkým dozvukem 
Účinek: výrazné psychické i fyzické 
uvolnění
CBD: 1%

WHITE WIDOW
White Widow je prostě pojem a 
legenda. Na trhu se objevila v roce 
1995 a od té doby kraluje konopné 
scéně. White Widow je křížencem 
indických a brazilských odrůd, je 
střední výšky a má vynikající chuť 
se stopami ovoce. Svým jemným 
aroma připomíná mladé borovicové 
šišky, když ještě rostou na stromech. 
Účinek je cítit v hlavě i v těle, ale 
nezpůsobuje letargii. Dá se dobře 
pěstovat s použitím sítě (metoda 
SOG) a v závěrečné fázi není od věci 
snížit množství světla, aby se ještě 
více podpořila produkce pryskyřice.

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
60 % sativa 40 % indika
Doba květu: 8–10 týdnů
Výnos: 450 g/m2 indoor, až 300 g na 
kytku outdoor
Vůně: čerstvé borovicové šišky
Účinek: silný, na tělo i do hlavy 
CBD: nízký

KLASICKÁ SEMÍNKA



AUTO CANNABIS 
LIGHT
Odrůda vytvořená pro ty, kdo chtějí 
užívat konopí, ale bez toho, aby byli 
zkouření, jak je to běžné u valné 
většiny odrůd marihuany. Řešením 
je v tomto případě kanabidiol čili CBD, 
protože uklidňuje a umožňuje 
dlouhodobé užívání. Z hlediska 
léčebné využití rovněž působí 
protizánětlivě, proti nespavosti, mírní 
úzkost, křeče, je to antipsychotikum a 
antioxidant. Kytky jsou středně 
produktivní a mají velmi vysoký 
poměr mezi CBD a THC, takže si 
každý může užít tu čpavou příchuť 
dřeva a santalového dřeva, ale 
nebude z toho KO, pouze bude o 
něco vyklidněnější. Dokonalá odrůda 
pro ty, kdo hledají úlevu, ale bez 
omamných účinků.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
20% Ruderalis 75% Sativa 5% Indika
Od vyklíčení po sklizeň: 9 týdnů 
Výnos: až 60 g na kytku indoor, až 120 g 
na kytku outdoor
Vůně: dřevitá, santalová, čpavá
Účinek: uvolnění, úleva
CBD: 12-15%

AUTO CBD STAR
Naše první rostlinka je typem 1:1, 
což znamená, že obsahuje stejně 
CBD jako THC. Auto CBD Star 
obsahuje asi 10% obou látek. 
Rostlina může být použita při boji 
proti chronickým bolestem a insomnii. 
To samozřejmě není všechno a užívat 
ji můžete jak jen chcete. Rostlina je 
velmi robustní a kompaktní. Aroma 
překvapí i ty nejzkušenější kuřáky.

Typ semen: samonakvétací feminizované
Indoor/Outdoor
70% Indika 20% Ruderalis 10% Sativa
Od vyklíčení po sklizeň: 9 týdnů
Výnos: až 120 g na kytku indoor, až 230 g 
na kytku outdoor
Vůně: kadidlo a pižmo
Účinek: uvolnění, proti bolesti
CBD: 10%

CANNABIS LIGHT
Odrůda vytvořená pro ty, kdo chtějí užívat 
konopí, ale bez toho, aby byli zkouření, 
jak je to běžné u valné většiny odrůd 
marihuany. Řešením je v tomto případě 
kanabidiol čili CBD, protože uklidňuje 
a umožňuje dlouhodobé užívání. Z 
hlediska léčebné využití rovněž působí 
protizánětlivě, proti nespavosti, mírní 
úzkost, křeče, je to antipsychotikum a 
antioxidant. Toto je feminizovaná verze, 
která nabízí velmi vysoký obsah CBD, 
v některých pokusných rostlinách až 
14 %, přičemž THC je zde pod 0,4 
%. Účinek se dá charakterizovat jako 
pohodový pocit uvolnění, aniž by 
to narušovalo jiné schopnosti, takže 
opadne duševní napětí, ale mysl zůstává 
bystrá.

Typ semen: feminizovaná
indoor/outdoor
90% sativa 10% indika
Doba květu: 8 týdnů
Výnos: až 80 g/rostl. indoor, až 200 g/
rostl. outdoor
Vůně: dřevitá, santalová, čpavá
Účinek: uvolnění, úleva
CBD: 14%

CBD STAR
Naše první rostlinka je typem 
1:1, což znamená, že obsahuje 
stejně CBD jako THC. CBD Star 
obsahuje asi 12% obou látek, což ji dělá 
ideální pro lékařské i rekreační užití. 
Rostlina může být použita při boji 
proti chronickým bolestem a insomnii. 
To samozřejmě není všechno a užívat 
ji můžete jak jen chcete. Rostlina je 
velmi robustní a kompaktní. Aroma 
překvapí i ty nejzkušenější kuřáky.

Typ semen: feminizované
Indoor/Outdoor
90% indika 10% Sativa
Doba květu: 8 týdnů
Výnos: 500–550 g/m2 indoor, až 700 g na 
kytku outdoor
Vůně: kadidlo a pižmo
Účinek: uvolnění, proti bolesti
CBD: 12%

CBD SEMENA

            * Balení po 2, 5, 10 a 25 semínkách.   



BEFORE ORDERING MINISTRY OF CANNABIS SEEDS, PLEASE BE SURE THAT POSSESSION OF CANNABIS SEEDS  IS LEGAL IN YOUR COUNTRY.
YOU ARE PROHIBITED FROM TAKING MINISTRY OF CANNABIS SEEDS TO COUNTRIES WHERE POSSESION OF CANNABIS SEEDS IS ILLIGAL.

WE DELIVER OUR SEEDS ON THE CONDITION THAT THEY WILL NOT BE USED BY OTHERS IN CONFLICT WITH THE LAW 
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