
סמנו את המוצר
כדאי לדעתשםהמבוקש ב-

אינדיקה Indoor, הזן האהוב והמבוקש בישראל.מיריקל אליין קוקיז 

סאטיבה Indoor עוצמתית, "האח של המיריקל״.פרוזן 

סאטיבה Indoor, מזני הסאטיבה העוצמתיים והמבוקשים ביותר בעולם.אולטרה סאוור 

סאטיבה Indoor, הכוכב החדש של הסאטיבות, בטעמי מרגריטה ולימון.למון מרגי 

אינדיקה Indoor, עשויה לסייע לשינה רציפה ושיכוך כאבים.ג׳י אם או קוקיז 

אינדיקה Indoor עוצמתית, לאוהבי טעמי פירות מתוקים.בלאק צ׳רי פאנץ׳ 

אינדיקה Indoor, בעלת כיסוי טריכומות עשיר, טעמים חמצמצים וארומה דומינניטית.סאוור או ג'י צ'יז 

אינדיקה HUMBOLDT, בעלת טעם עדין של וניל עם נגיעות מתוקות וקרמיות.ונילה פרוסטינג 

אינדיקה HUMBOLDT, בעלת טען עדין של וניל עם נגיעות מתוקות וקרמיות.ונילה פרוסטינג מיניז 

היברידי HUMBOLDT, שילוב של טעמי סיידר תפוח עץ ועוגיות.אפל פריטר 

היברידי HUMBOLDT, שילוב של טעמי סיידר תפוח עץ ועוגיות.אפל פריטר מיניז 

אינדיקה HUMBOLDT, בעלת טעמי לימון עדינים ומתוקים.טאהו אליין 

אינדיקה HUMBOLDT, בעלת טעמי לימון עדינים ומתוקים.טאהו אליין מיניז 

אינדיקה HUMBOLDT, טעם וארומה מתוקים של עוגיות ופאי דובדבנים. דה וודינג קייק 

היברידי HUMBOLDT, זוכה זן השנה  במגזין  Respect My Region.קוש מינטס 

סאטיבה HUMBOLDT, בעלת מאפיינים אסייתיים מתוקים, פירותיים וחריפים.גולדן טייגר מיניז 

סאטיבה HUMBOLDT, בעלת טעם פירותי מגוון של פירות טרופיים.טרופיקל ראנטז 

סאטיבה HUMBOLDT, בעלת טעם פירותי מגוון של פירות טרופיים.טרופיקל ראנטז מיניז 

היברידי Cali, בעל טעמים מתוקים של פאי אוכמניות ופירות יער.בלו דרים 

היברידי Cali, בעל ארומות וטעמים מתוקים ופרחוניים.קוטון קנדי 

אינדיקה Cali, אינדיקה דומיננטית עשויה לסייע לשינה רציפה ושיכוך כאבים.ג׳י ג׳י 5 

אינדיקה Cali, פרופיל ייחודי המשלב טעמי עוגיות מתוקים עם ארומת אדמה נעימהאנימל קוקיז  
ועמוקה. 

אינדיקה Cali Import, זן הסקאנק שעשה מהפכה בתרבות הקנאביס העולמית.סוויט אפגן סקאנק 
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*החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במסירת הודעה מראש. אין באמור כדי להוות פרסומת ו/או עידוד לשימוש במוצר
קנאביס רפואי, המותר אך ורק לבעלי רישיון מתאים ומרשם בתוקף. אין במידע זה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת תכשיר רפואי והתחלת הטיפול בו. יש לעיין בעלון

הצרכן לפני השימוש בתכשיר הרפואי. מומלץ להתייעץ עם רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי, אינטרקציה עם תכשירים רפואיים אחרים. ט.ל.ח.

לנוחיותכם רשימת הזנים
המשתתפים במבצע מיריקל מתנה



סמנו את המוצר
כדאי לדעתשםהמבוקש ב-

אינדיקה Diamonds, בעלת טעמי גבינה יחודיים, יחד עם טעמי ענבים מתוקים. צ'יז קוויק 

אינדיקה Diamonds, זכייה כפולה בגביע Superbowl of pot!גרנד מסטר קוש 

סאטיבה Diamonds, שילוב טעמי סוכריות הדרים מתוקים ודיזל.סאוור דיזל 

סאטיבה Diamonds, בעלת טעמי ענבים מתוקים ועשירים, עם ארומה פירותית.פרפל דוג באד 

סאטיבה Diamonds, בעלת טעמי ענבים מתוקים ועשירים, עם ארומה פירותית.פרפל דוג באד מיניז 

אינדיקה Diamonds, שילוב טעמי פרחים ומלון עדינים, המלווים בארומות פירות הדר.דה אורינג'ל מיניז 

אינדיקה Diamonds, שמן ״פול ספקטרום״.שמן גורילה גלו 

מאוזן Utopia,  ״מלכת המאוזנים״.קווין ג׳קי 

מאוזן Utopia,  ״מלכת המאוזנים״.שמן קווין ג׳קי 

Utopia T1/C20שמן נבו 
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*החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במסירת הודעה מראש. אין באמור כדי להוות פרסומת ו/או עידוד לשימוש במוצר
קנאביס רפואי, המותר אך ורק לבעלי רישיון מתאים ומרשם בתוקף. אין במידע זה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת תכשיר רפואי והתחלת הטיפול בו. יש לעיין בעלון

הצרכן לפני השימוש בתכשיר הרפואי. מומלץ להתייעץ עם רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי, אינטרקציה עם תכשירים רפואיים אחרים. ט.ל.ח.

לנוחיותכם רשימת הזנים
המשתתפים במבצע מיריקל מתנה


