REAL 24 carat gold foil in a bottle.
Also available in real Silver & Platina.

IDEAL GIFT FOR ANNIVERSARIE & COLLECTOR

GOUDFLESJES 24 KT.
GOLD BOTTLES 24 CT
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IDEAL GIFT FOR ANNIVERSARIE & COLLECTOR

Een oude gezegde is “geef goud als je van elkaar houdt” is nog steeds actueel.
Jaarlijks is goud het meest verkochte cadeau verwerkt als sieraad. Maar ook
onze flesjes welke zijn voorzien van echt 24 karaat bladgoud doen het altijd
goed bij een jubileum, verjaardag of gewoon als presentje. Kinderen zijn er echt
gek op en voelen zich meteen de rijkste op aarde. Ze hebben immers puur goud
in handen.
Zuiver goud behoort tot de edelmetalen en is een dicht maar zacht metaal, net
iets harder dan zink. Voor het gebruikt kan worden, moet het gezuiverd worden
en voor de meeste doeleinden wordt het gelegeerd met andere materialen om
het harder te maken. De zuiverheid van goud voor sieraden wordt gemeten in
karaat; zuiver goud is 24 karaat.
In de 19e eeuw zijn er vooral in de Verenigde Staten en Australië veel goudbronnen ontdekt, hetgeen de goldrushes, of goudkoorts tot gevolg had. Goud is
al aanwezig op Aarde sinds het ontstaan van de planeet zelf, maar het is niet
gevormd op Aarde omdat voor de productie ervan fusiereacties nodig zijn.

An old saying is "give gold as you love each other" is still relevant. Every year
gold is the best selling gift as jewelry. But our bottles which have genuine 24
carat gold leaf always do well at an anniversary, birthday or just as a gift. Children are particularly fond of and feel right the richest on earth. After all, they
have pure gold in their hands.
Pure gold belongs to the precious metals and is a dense but soft metal, slightly
harder than zinc. For it can be used, it can be purified and, for most purposes, it
must be alloyed with other materials to make it harder. The purity of gold
jewelry is measured in carats; pure gold is 24 carats.
In the 19th century there were especially in the United States and Australia,
many gold resources discovered, which are the gold rushes, Gold has been
present on Earth since the creation of the planet itself, but it is not formed on
Earth because for its production fusion reactions are needed.
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