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CBD KWIATY KONOPI "GELATO"
2G
CENA:

69,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

CBD Kwiaty Konopi ”Gelato” 2g
Suszone, Trymowane Kwiaty Feminizowanych Krzewów Konopi Włóknistych

Stawiamy na autentyczność i 100% sprawdzone produkty
Tylko sprawdzeni dostawcy
Najlepsza Genetyka
Tylko ekologiczne metody uprawy
Pełna dokumentacja historii życia roślin
Tylko odmiany z katalogu UE
Hermetyczne opakowanie z solidnym zamknięciem strunowym
CBD Indoor Premium Buds

Gelato to twarde średniej wielkości zbite kwiatostany. Dojrzały ciemno
zielony kolor z brunatnymi włoskami oraz charakterystyczny świeży aromat to
wyróżniające ten gatunek cechy. Uprawiany metodą indoor. Aromat jest
bardzo przyjazny lekki i leśny. Zawartość CBD: ~4,6% THC <0,2%
Kwiaty pozyskiwane z wyselekcjonowanej, certyﬁkowanej odmiany, wpisanej na listę
UE.
Kwiaty w 100% z żeńskich roślin, gwarantowany brak nasion, starannie trymowane,

najwyższa jakość.
Uprawiane w kontrolowanym środowisku metodami organicznymi, bez użycia
pestycydów i herbicydów.
Każda seria wprowadzona przez nas do obrotu posiada przypisany Certiﬁcate of
Analysis.
Badamy nasze produkty w dwóch niezależnych laboratoriach.
Potwierdzona certyﬁkatem zawartość CBD, CBDA,CBG, CBGA,CBN, CBC, D9THC,
THCA, D8THC, THCV
Nie do spożycia, zakaz przetwarzania. Zakaz palenia.
Skrajne zawartości CBD z ostatnich kilkunastu analiz laboratoryjnych danego
gatunku. Zawartość CBD w kwiatostanach jednej rośliny może się wahać w podanych
wartościach.
Nazwa gatunku jest nazwą marketingową.
Dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość w przypadku
naruszenia plomby.
Produkt legalny, zawartość THC<0,2%, dopuszczony do obrotu.
Na życzenie do zamówienia detalicznego dołączamy dokumenty potwierdzające
zawartość THC<0,2%:
Sprawozdanie z Badań.
Dokument z laboratorium w Polsce, potwierdzający legalną sumę zawartości delta-9tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9THC-2-karboksylowego). Analiza wykonywana jest na zlecenie naszej ﬁrmy,
zawiera m.in. numer serii towaru tożsamy z numerem serii umieszczonym na
plombie każdego opakowania detalicznego.
Certiﬁcate of Analysis z Instytutu w Wiedniu. Certyﬁkat potwierdzający
zawartości kannabinoidów, analiza wykonywana jest na zlecenie naszej ﬁrmy,
zawiera m.in. numer serii towaru tożsamy z numerem serii umieszczonym na
plombie każdego opakowania detalicznego.
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