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YLEISET TOIMITUSTIEDOT

Guero & Nestor

697 73 95 89

YLEISET YHTEYSTIEDOT JA VYÖHYKKEET

TODOMADRID-SIJOITUKSET - MARTINA: 674 49 47 94
Getafe - TOM: 617 02 14 46

Madrid ja kannabiksen leivonnaiset - EJO: 600 08 53 47

Porriño, Vigo, Galicia ja Pontevedra - KYLLÄ KYLLÄ : 722 55 31 09

Galician raja Portugalin kanssa: Tui, Salcedo, Redondela, Rebordans,

Pontevedra - LISA: 600 08 53 31

Telde ja Las Palmas - POIS: 600 08 55 32

Pamplona - TONY: 600 36 18 90

MTY, Meksiko - EVA: +52 81 2213 6948



Hyvä asiakas,

Tervetuloa CMM: ään. Olemme konsolidoitu yritys markkinoilla, jolla on laaja kokemus 15 vuoden ajalta. Teemme tilauksia ympäri maailmaa ja epäilemättä 

meille on ominaista asiakkaidemme hyvä kohtelu, tuotteiden saatavuus ja niiden laatu. Meillä on kattava luettelo, jossa voit ilahduttaa itseäsi korkealaatuisilla 

yrtteillä, hashilla ja sen uutteilla tai muun muassa tabletteja ja hallusinogeeneja käsittelevällä osastollamme. Suosittelemme myös, että katsot hyvää 

ruokakauppamme osaa: kakut ja ruskeat leivonnaiset eivät jätä sinua välinpitämättömiksi!

Mene eteenpäin, löydä ja kokeile tuotteitamme!

Hyvä asiakas,

Tervetuloa CMM: ään. Olemme konsolidoitu yritys työmarkkinoilla, jolla on laaja kokemus 15 vuoden ajan.Tilaamme kaikkialla maailmassa, ja epäilemättä 

meille on ominaista hyvä asiakkaan kohtelu, tuotteiden saatavuus ja niiden laatu. Meillä on kattava luettelo, jossa voit ilahduttaa itseäsi korkealaatuisimmilla 

rikkaruohoilla, hashilla ja sen uuttamisilla, tai tabletteja ja hallusinogeeneja käsittelevällä osastollamme. Suosittelemme myös, että katsot hyvää 

ruokakauppamme: kakut ja ruskeat eivät jätä sinua välinpitämättömäksi!

Mene eteenpäin, löydä ja maista tuotteitamme!

Hyvä asiakas,

Bem-vindo ao CMM. Olemme konsolidoitu yritys työmarkkinoilla, jolla on laaja kokemus 15 vuodesta. Työskentelemme kaikkialla maailmassa ja puolikova, 

erotumme hyvästä hoidosta asiakkaalle, sillä on saatavana kaksi tuotetta ja se kuorii sen laatua. Meillä on laaja luettelo, joka houkuttelee sinut syömään, 

valmistamaan ja nauttimaan korkealaatuisimmista tuotteista, tai osastomme tableteista ja hallusinogeeneista. Suosittelemme myös tutustumaan 

Mercearia-osioomme: Nossos-kulhot ja ruskeat eivät ole välinpitämättömiä!

Tutustu tuotteisiimme!



Sehr geehrter Kunde,

Willkommen bei CMM. Wir sind ein konsolidiertes Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt mit einer umfassenden Erfahrung von 15 Jahren. Wir sind auf der ganzen Welt 

tätig und zeichnen uns ohne Zweifel durch die gute Behandlung des Kunden, die Produktverfügbarkeit und deren Qualität aus. Wir haben einen umfangreichen Katalog, 

in dem Sie sich mit Unkraut höchster Qualität, Haschisch und seinen Extraktionen oder unserem Abschnitt über Tabletten und Halluzinogene erfreuen können. Wir 

empfehlen Ihnen auch, einen Blick in unseren Lebensmittelbereich zu werfen: unsere Kuchen und Brownies werden dich nicht gleichgültig lassen!

Entdecken und probieren Sie unsere Produkte!

Cher-asiakas,

Tervetuloa chez CMM. Nous sommes konserniyhtiö sur le marched du travail, jolla on laaja kokemus 15 vuoden ajalta. Nous opérons partout dans le monde et 

sans aucun doute, nous nousevat erot asiakkaan antamasta hyvästä hoidosta, tuotteiden saatavuudesta ja leur qualityista. Nous avons on laaja luettelo pour vous 

ravir avec des herbes, du haschisch et des extractions of the high quality, or notre section sur les pilules et les hallucinogènes. Nous vous suositukset également 

de jeter unœil à notre section épicerie: nos gâteaux et brownies ne vous laisseront pas indifférent!

Découvrez et essayez meille tuotepuvut!

OTTAA YHTEYTTÄ :

sat97800@gmail.com

secretarialuz@protonmail.com

mailto:sat97800@gmail.com
mailto:secretarialuz@protonmail.com


WEED

TEE-SI-KAKSI

Sisätiloissa osoitettu DOMINANTTI

SATIVA: 30%

INDICA: 70%

HINTA

1 gr - 9 €



GUAVA KUSH
Sisätiloissa osoitettu DOMINANTTI

SATIVA: 40%

INDICA: 60%

HINTA

1 gr - 8 €



WEED

VORTEX
SISUSTUS DOMINANTTI

SATIVA: 80%

INDICA: kaksikymmentä%

HINTA

1 gr - 8 €



WEED

ALLIEN OG
Sisätiloissa osoitettu DOMINANTTI

SATIVA: 40%

INDICA: 60%

HINTA

1 gr - 7 €



WEED

AMNESIA HAZE

HYBRIDOUTDOROITAVA

SATIVA: 70%

INDICA: 30%

HINTA

1 gr - 7 €



WEED

HÄNEN P Cl JA että

ick R lisätä S sinä Minä tle LVER HAZE

MÄÄRITTÄVÄ ULKOPUOLINEN HYBRIDI

SATIVA: 70%

INDICA: 30%

HINTA

1 gr - 6 €



WEED

VALKOINEN DIESELI
ULKONA ILMOITETTU DOMINANTTI

SATIVA: 40%

INDICA: 60%

HINTA

1 gr - 6 €



WEED

Sitruunan THAI KUSH
ULKOSAATIVA DOMINANTTI

SATIVA: 60%

INDICA: 40%

HINTA

1 gr - 6 €



CBD

MAKEA MELONI
CBD: n monien etujen ja apujen 

joukossa:

- Tulehdusta estävä

- kipulääke

- Neuroprotektiivinen

- Antikonvulsantti

- antioksidantti

- Pahoinvointi ja antiemeetti

- Kasvainvastainen

- anksiolyyttinen

- Psykoosilääke ..

MUIDEN JOUKOSSA

HINTA

1 gr - 7 €



CBD

HASH CBD BEN JA JERRY'S

- sairauksiin ja 

hoitotarkoituksiin.

HINTA

1 gr - 6 €



LÄÄKEKASVIT

KARVAINEN VUOHEN VILLA

EDUT

- Auttaa lisäämään testosteronin tuotantoa.

- Auttaa nostamaan estrogeenitasoja, erityisesti 

postmenopausaalisilla naisilla.

- Parannettu libido

- Edistää liikkuvuutta

- Auttaa hoitamaan sairauksia, kuten impotenssi 

(erektiohäiriöt tai ED) tai emättimen kuivuus.

- Kortisolitasojen normalisointi

- Auttaa lisäämään lihasmassaa

- Estä luukato

SUOSITELTU ANNOS: 0,5 - 2 GR PÄIVITTÄIN

HINTA

1 gramma tai kapseli - 5 €



LÄÄKEKASVIT

EDUT

- Anksiolyyttinen: Useat tutkimukset 

osoittavat, että Kava voi vähentää 

ahdistuksen oireita.

- Rauhoittava aine: Kava sisältää

aineet, joita kutsutaan kavalaktoneiksi,

joiden on havaittu aiheuttavan 

rauhoittavia vaikutuksia. Nämä voivat 

tehdä kavasta hyödyllistä 

unettomuuteen.

- Lihasrelaksantti: kavalaktoneilla 

näyttää olevan

lihaksia rentouttavat ominaisuudet

suurina annoksina.

KAVA-JUURI

ANNOS

- Lääketieteellinen (stressi / ahdistuneisuus / vieroituslievitys): 100 mg - 140 mg

- Vapaa-aika: 200 mg - 800 mg

HINTA

1 gramma tai kapseli - 5 €



RUOKAOSTOKSET

Tonttu
MITÄ ODOTAT?

Kokeile nyt pörröistä ja herkullista brownieamme, joka on valmistettu 

parhaasta korkealaatuisesta marihuanasta!

HINTA

1 kappale - 20 €



RUOKAOSTOKSET

PIIRAKKA
Herkkä ja herkullinen

piirakka.

- Ne voidaan tehdä

erilaisista

makuja (suklaa

tumma ja valkoinen)

- Tee se mielesi 

mukaan

mukauta!

* Pyynnöstä *

HINTA

1 kakku - 120 € ( 8 hengelle)



KAPSELIT

HBW, SANPEDROYMIKRODOSISLSD

APHRODISIAKIT JA PSYKODEELISET KAPSELIT

HINTA

1 kapseli - 5 €



LATTIA

MESCALINA SAN PEDRO CACTUS

- Syötävä luonnollisesti tai infuusiolla

- Kaliforniasta.

- psykedeeliset vaikutukset

HINTA

1 G - 10 €



TABLETIT

Efedriini

§ Astman kaltaisiin hoitoihin.

§ Vähentää väsymyksen tunnetta.

§ Vilustuminen, flunssa ...

HINTA

1 tabletti - 5 € ( vähimmäistilaus: 20 €)



TABLETIT

VALERIAN
- Auttaa rentoutumaan stressin sattuessa ja 

edistää unta.

- 2 / tablettia x 3 kertaa päivässä M

- Edistetään nukkumista 2 tablettia 60 min ennen 

nukkumaanmenoa.

HINTA

1 tabletti - 5 €



TABLETIT

XANAX

- Auttaa ahdistuksen ja hermojen kanssa

- Rentouttava vaikutus

- Täydellinen stressin vähentämiseen

HINTA

1 tabletti - 7 € / puoli tabletti - 4 € (minimitilaus: 20 €)



TABLETIT

RIVOTRIL

- Kouristuksia estävät ominaisuudet

- Täydellinen ihmisille, joilla on vapinaongelmia ja

- Ohjaa kohtauksia paitsi näkyvissä, myös sisäisissä (vatsa ...)

HINTA

1 tabletti - 7 € / puoli tabletti - 4 € (minimitilaus: 20 €)



TABLETIT

Loratsepaami

- Ahdistusta ja hermoja suositellaan mg: sta 3 mg: iin 

päivittäin (jaetaan useisiin tomeihin

- Unettomuus alkaa annoksella 1 mg päivässä 

(yöllä), mikä lisää sitä

vähitellen. (KOSKAAN YLITTÄÄ 4G PÄIVITTÄIN)

HINTA

1 tabletti - 7 €



TABLETIT

Mirtazapiini 15 mg

- Vahvan masennuksen ja ahdistuksen 

hoitoon.

Ota yöllä ennen nukkumaanmenoa.

(On suositeltavaa aloittaa annoksilla 15-30 mg / vrk)

HINTA

1 tabletti - 7 €



TABLETIT

TRANXILIUM 50 MG
- Suositeltu annos: puolesta kahteen tablettiin 

päivässä.

>> Rauhoittava aine, anksiolyyttinen pa

erittäin voimakkaat hyökkäykset.

HINTA

1 tabletti - 7 €



TABLETIT

VIAGRAS CENFORCE TAI SILDAMAX

1 YKSIKKÖ = 100 MG

HINTA

1 yksikkö - 7 €



TABLETIT

KAMAGRA

Tehokas erektiohäiriöiden 

kaltaisten ongelmien hoitoon

HINTA

1 yksikkö - 7 €



HALLUCINOGENIT / OPIAKSAANIT

LSD

220U

HINTA

1 yksikkö - 10 €



HALLUCINOGENIT / OPIAKSAANIT

HALLUCINOGEENISET SIENET

Markkinoiden parhaat 

sienet!

20-90 minuutin kuluttua 

voimaantulosta (riippuu 

jokaisesta)

HINTA

1 G - 10 €



HASH

HASH

Luokan A kaupallinen 5 euron 

luokan AA kaupallinen 6 euron 

luokan AAA kaupallinen 7 euron 

SemiDry 8 euron hinta

Kuiva 9 €

- HASH-postileimat muuttuvat joka viikko, joten valokuvat 
ovat ohjausta. Tilauksen tekeminen sinun on kerrottava 
meille haluamastasi laadusta, ja me ilmoitamme sinulle 
saatavilla olevat postimerkit pyytämässäsi hinnassa



HASH

HASH ICEOLATOR -UUTTEET
Jääjäähdytin tai tunnetaan myös nimellä 

BubbleHash, Full Melt tai WaterWash, joka 

uutetaan vedellä, jäällä ja suodatusverkolla. Keskittyminen

THC-tasot yli 40%.

HINTA

1 gr - 20 €



MATKAMUISTO

SÄÄNNÖLLINEN PAINETTU T-PAITA

HINTA

1 paita - 30 €



KÄYNNISTÄ MEIDÄT VIRALLISILLA SIVULLA
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WWW.COMPRAMARIHUANAMADRID.COM

WWW.VIGOWEED.COM

WWW.CANNABISFRANCE.NET

WWW.TAIMAJAPAN.COM

WWW.MARIADELCAMPO.NET

WWW.LONDONWEED.NET

WWW.BERLINWEED.NET

WWW.CANARIASWEED.COM

WWW.MONTERREYCANNABIS.COM

WWW.SUOMIWEED.COM

WWW.CHOCOFELIZ.COM

WWW.PORTUGALWEED.COM

WWW.DHLWEED.COM

WWW.SUOMIWEED.COM

WWW.EUSKADIMARIA.COM

WWW.ITALIAMARIA.COM
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http://www.compramarihuanamadrid.com/
http://www.vigoweed.com/
http://www.cannabisfrance.net/
http://www.taimajapan.com/
http://www.mariadelcampo.net/
http://www.londonweed.net/
http://www.berlinweed.net/
http://www.canariasweed.com/
http://www.monterreycannabis.com/
http://www.suomiweed.com/
http://www.chocofeliz.com/
http://www.portugalweed.com/
http://www.dhlweed.com/
http://www.suomiweed.com/
http://www.euskadimaria.com/
http://www.italiamaria.com/
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Siirtymät maksetaan km: n mukaan ja neuvotella vastaavan jälleenmyyjän kanssa. Lähetämme kaikkialle 

maailmaan. Vähintään 25GR, koska vähemmän ei ole kannattavaa. Asiakkaan on oltava tietoinen laillisuudesta, 

joka on hänen maassaan, vyöhykkeellään, kaupungissa, alueella. Lähetykset ovat 99% turvallisia Euroopassa.

Lähetykset ovat 50% turvallisia Aasiassa.

Lähetykset ovat 80% turvallisia Espanjasta Yhdysvaltoihin tai Latinalaiseen Amerikkaan.

Lähetykset ovat hyvin tyhjöpakattuja, pesty alkoholissa ja Mylar-pussissa.

Rahatonta tilausta ei lähetetä ENNEN, ei postimaksua. Tuemme käteistä paikan päällä, Bitcoinia ja 

PayPalia.

Lähetämme Israeliin tai Lähi-itään, asiakkaan on oltava tietoinen siitä, mitä tapahtuu, jos lähetykseen puuttuu 

X-lomake.

Lähetykset Espanjaan ovat 99,99% turvallisia. Emme ole vastuussa, jos asiakas ei ole kotona, ja he jättävät 

toimitusilmoituksen kerätäksesi paketin.

Covid-19: n takia lähetykset Pohjois-Saksaan, Ranskaan (vain Sveitsin lähellä), Venäjälle voidaan puuttua tai 

pysähtyä pitkäksi aikaa, olemme vastuussa vain 50 prosentista vahingoista.

OTTAA YHTEYTTÄ :

sat97800@gmail.com

secretarialuz@protonmail.com

•
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