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Quality proves itself!

BOOST
PEŁNIEJSZE, MOCNE OWOCE
CANNABOOST jest potężnym stymulatorem kwit-
nienia, specjalnie opracowanym dla szybkiego 
wzrostu roślin. Poprawia jakość i zwiększa plony.
CANNABOOST stymuluje rozwój nowo utworzonych 
kwiatów i sprawia, że owoce są znacznie pełniejsze. 
Zapewnia doskonałą wydajność zbiorów i lepszy 
smak.

ODPOWIENI DLA KAŻDEJ METODY UPRAWY
CANNABOOST jest uniwersalnym stymulatorem 
kwitnienia, co oznacza, że można używać go w 
każdym systemie uprawy w połączeniu z wszelakie-
go rodzaju odżywianiem.
CANNABOOST może być również wykorzystywany 
jako spray do liści. Rośliny mogą wchłonąć ten 
stymulator poprzez liście.

JESZCZE WIĘKSZE PLONY UŻYWAJĄC
CANNA PK 13/14
CANNABOOST wzmacnia proces fotosyntezy i przy-
śpiesza formowanie się owoców. Tak więc bardzo 
ważna jest dostępność składników pokarmowych 
dla osiągnięcia optymalnych rezultatów z CANNA-
BOOST.
Odżywianie CANNA gwarantuje dostępność 
wszystkich składników odżywczych. Najlepsze re-
zultaty osiąga się łącząc CANNABOOST z CANNA 
PK13/14. Dzieje się tak, ponieważ CANNA PK13/14 
dostarcza roślinom dodatkowe elementy do roz-
kwitania podczas, gdy CANNABOOST dostarcza 
energię do wykorzystania tych elementów.

LEPSZE DOJRZEWANIE I OCHRONA
Stymulatory zapewniają, że roślina wykorzysta cały 
potencjał do rozwoju.
CANNABOOST zawiera naturalne regulatory 
kwitnienia, które lepiej rozmieszczają stymulatory 
kwitnienia: substancje i energię. Umożliwia to rozwój 
i dojrzewanie owoców z wykorzystaniem pełnego 
ich potencjału. Dzięki udoskonalonej  regulacji 
energii, roślina dysponuje większymi zasobami od-
porności na czynniki chorobotwórcze.
Brak energii w miejscach, gdzie najbardziej jest 
potrzebna może zostać wykorzystany przez czynniki 
chorobotwórcze co może okazać się katastrofalne 
w skutkach dla zbiorów.

LEPSZY, SILNIEJSZY SMAK
Dzisiaj dobre zbiory określane są przez jakość. 
Dużą rolę odgrywać zaczyna również smak.
CANNABOOST daje gwarancję większych zbio-
rów jak i doskonałego smaku.
Dzięki wzmocnieniu procesu fotosyntezy zwięk-
sza się produkcja cukru w owocach.
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