
N U T R I E N T S

Grow 2-1-6
Khởi burst màu xanh lá cây, 
chìa khóa để lá & gốc phát 
triển, chuẩn bị các nhà máy 
để Hoa.

Micro 5-0-1
Micro-chất dinh dưỡng trong một tỷ lệ cân 
bằng cụ thể cho Cannabis, cực thấp trong 
muối. Diablo của vi được bên trong nhà máy 
nhanh hơn nhiều so với phân bón khác và đi 
làm việc nhanh hơn.

Bloom 0-5-4
Cao hơn trong phốt pho 
cho hơn Hoa + kali cho 
trichome/nhựa sản xuất.

Monster Cal
•  Ngừng thiếu hụt chất dinh dưỡng; có một tỷ lệ cân 

bằng của magiê & canxi + nhanh chóng hấp thụ sắt

•  Mức canxi thấp hơn Cali-Magic nhưng cùng 
magiê & sắt + cao nitơ 

•  Các cấp độ cao hơn của nitơ, canxi & magiê hơn 
Botanicare [xem biểu đồ] + 25% rẻ hơn

Sea Monster 3-2-1
•  Nguyên liệu hữu cơ được chứng nhận nguồn thức 

ăn tự nhiên

• Nguồn tự nhiên của nitơ Burn-free 

•  Chứa hơn 70 vitamin & khoáng chất + amino 
Axit & thành phần sinh học

•  Một sự pha trộn của toàn bộ các enzym giảm 
Wild Ocean Fish & Bắc Đại Tây Dương KELP

• Hoàn hảo cho y tế, Organic & sản phẩm tiêu hao

• rẻ hơn 20% so với cá Agri

Monster Maxx 3-0-0
• Vi khuẩn có lợi; nấm, enzyme & axit amin

•  Thêm sự sống vào các phương tiện truyền 
thông đang phát triển, tạo ra một máy chủ tốt

• Vùng gốc khỏe mạnh = hấp thụ tốt nhất cho nhà máy

•  Hiện đang đăng ký với Health Canada để sử dụng 
trên Cannabis

Monster Carb
•  Thực phẩm thực vật [nguồn thức ăn cho vi khuẩn]; có 

nguồn gốc từ một nguồn tinh khiết của mật đường mía

•  2 loại carbs phức tạp cho cấu trúc thực vật & dinh 
dưỡng đất 

•  Một nguồn thực phẩm cho endophytes, tăng cường các 
phương tiện truyền thông máy chủ đất và mua lại chất dinh 
dưỡng

•  Giảm sinh biotic căng thẳng-nhà máy lành mạnh, sức đề 
kháng tốt hơn để tấn công

•  Đường phức tạp = hương vị ngọt ngào hồ sơ & mùi hương 
tốt hơn

•  Đi kèm trong chất lỏng và bột, bột là nhanh chóng hòa tan, 
không có ngày hết hạn + là 8x tập trung hơn. Chất lỏng là 
thực tế hơn và dễ sử dụng.

Monster Thrive 0-2-1
• Nhà máy tonic/Booster

• Cấp y tế Vitamin B1, tảo bẹ hữu cơ, Humates & enzyme

• Reliever Stress; giúp ngăn ngừa sốc cấy ghép

• Lai của Organic/vô cơ

• Giúp xây dựng cấu trúc tế bào 

• Phải có cho người trồng y tế

• Nhà máy lành mạnh = năng suất tốt hơn 

•  Tỷ lệ ứng dụng một nửa nhiều như Thrive Alive, siêu phát 
triển mạnh, Nutri Boost, B-52 vv + 25% rẻ hơn
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N U T R I E N T S

Monster Black 0-0-1
• 12% axit humic

• Giúp cầu nối khoảng cách giữa & rễ đất

•    Chuyển đổi khoáng chất thành chất hữu 
cơ làm dễ dàng hấp thụ

• Tốc độ hòa tan/hấp thụ tỷ lệ chất dinh dưỡng vào nhà máy 

• Tuyệt vời cho cây trồng ngoài trời

Monster Gold 0-0-3
• Chất điện ly thực vật

• Giúp cung cấp các chất dinh dưỡng

•  Mở ra lỗ chân lông của rễ cho phép nhiều hơn 
chất dinh dưỡng hiệu quả hấp thụ 

•  Đẩy sự trao đổi chất thực vật để thực hiện một 
tốc độ tăng tốc

Diablo Flower 0-50-35 
[Week 2 - 5]
•  Hợp chất mở rộng hoa [Bloom Enhancer] 

= lớn hơn, tốt hơn, chồi bulky

• Tương tự như các sản phẩm hoa khác + thêm Bio-Activator 

• Mạnh hơn Monster Bloom nhưng rẻ hơn nhiều

• Đẩy nhà máy để mở ra & tạo ra nhiều vị trí hoa 

• Giá cạnh tranh

Monster Blaster 0-39-25 
[Week 5 & 6]
• Không kích thích tố

• Chụp bột, bổ sung thêm một bộ chồi mới 

•  Thiết kế để nhân & khuếch đại số & Kích 
thước của các trang web Hoa 

•  Chỉ được sử dụng hai lần + kinh tế hơn 
Blossom Blaster, nhà & vườn 

Monster K 0-0-62 
[Week 7 & 8]
•  Thực vật hardener dựa trên kali clorua 

[densifies chồi cho Max MASS]

•  Được sử dụng trong khoảng thời gian 2 tuần 
[sử dụng một nửa số tiền đề nghị]

• Shocks nhà máy vào việc chuẩn bị cho thu hoạch

Bổ sung & đất lạnh

Chương trình Hoa
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Alpha Rooting Gel
•  Đăng ký bởi y tế Canada để sử dụng trên Cannabis nhái/

cuttings

•  Số lượng chính xác của các hoóc môn rễ cho cắt gỗ 
mềm [0,20%]

• Tương tự như công thức Clonex cũ

• Dễ dàng để áp dụng một lớp mỏng lớp phủ gel

•  Chứa hormone rễ mạnh mẽ IBA, được chứng minh 
để thúc đẩy phát triển gốc tăng tốc

Stunt Monster
•  1 & ONLY chính phủ đăng ký PGR để sử dụng trên y tế 

Cannabis

•  Giúp giảm sốc cấy ghép + tăng chất lượng, Yield & trọng 
lượng gốc

• Đặt năng lượng vào Hoa, không tăng trưởng theo chiều dọc

•  Triggers nhà máy vào sản xuất hoa nhiều hơn và do đó 
nhiều trái cây

•  Không gây ung thư như stunt quái vật được hấp thụ qua 
cấu trúc gốc

•  Có chứa chất kích thích sinh học & nhà máy điều chỉnh tăng 
trưởng được tìm thấy trong thiên nhiên

•  Đăng ký để sử dụng trên táo, đá trái cây, nho, Hydroponics, 
y tế cần sa, Hoa & loại giường nhà máy

Monster Frost
• Không có kích thích tố, an toàn cho người trồng y tế & LPs

• Tăng cường nhựa ra đẩy & trichome sản xuất

• Hóa học khác với các sản phẩm tương tự trên thị trường

• Chứa tiền chất cho phép các nhà máy sản xuất thêm THC

•  Widens phổ terpene = cải thiện hương vị, hương liệu & 
chữa bệnh thuộc tính

• Thêm tinh thể, dầu thêm, thêm khối lượng

• Có thể tăng gấp đôi cho thêm hiệu lực

Rootz 1-0-1
• Mạnh mẽ root Enhancer

• Chỉ được sử dụng trong vài tuần đầu tiên của rau. chu kỳ 

• Giúp rễ phát triển rất nhanh & vào không gian mới trong đất 

•  Rễ mạnh = tốt hơn hấp thụ nước & khoáng = cây khỏe 
mạnh

•  Tỷ lệ ứng dụng một nửa nhiều như nhanh chóng bắt đầu & 
giá thấp hơn so với vàng Accelerator

PUSH
• Tăng sản xuất dầu trong thực vật

•  Xét nghiệm phòng thí nghiệm cho thấy 8-10% THC tăng sử 
dụng một số loại thực phẩm thực vật

• Chứa Triacontanol, một hormone thực vật an toàn

•  Kích thích và tăng tốc độ chuyển hóa thực vật và hệ thống 
miễn dịch thực vật

• Giúp nhà máy có khả năng chống 

• Đăng ký CFIA

ĐƯỜNG DÂY ĐẶC BIỆT
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