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ETHERISCHE OLIE: KANEELBAST 

BOTANISCHE NAAM: CINNAMONUM ZEYLANDICUM 

BOTANISCHE FAMILIE: LAURACEAE 

HERKOMST:  SRI LANKA 

CULTIVATIE:  BIOLOGISCH 

EXTRACTIE METHODE: STOOMDESTILLATIE BAST 

BATCH:   B2010211 

 

GAS CHROMATOGRAFIE ANALYSE  

Bestanddeel groep % 

E-cinnamaldehyde* aromatische aldehyde 71.89 
linalool* alcohol 6.22 
beta-caryophellene sesquiterpeen 5.81 

Eugenol* fenol 5.68 
Cinnamyl acetate ester 3.1 
1,8-cineol + beta-phellandrene oxide + monoterpeen 1.51 

Benzyl Benzoate* ester 1.41 
alpha-phellandrene monoterpeen 0.58 

p-cymene monoterpeen 0.44 
alpha-pinene monoterpeen 0.39 

Limonene* monoterpeen 0.21 
alpha-humulene sesquiterpeen 0.2 

Safrol fenol 0.2 

Z-cinnamaldehyde* aromatische aldehyde 0.2 

Eugenyl acetate ester 0.15 
alpha-copaene sesquiterpeen 0.15 
beta-pinene monoterpeen 0.14 
camphene monoterpeen 0.14 

alpha-terpinene monoterpeen 0.11 

alpha-terpineol alcohol 0.11 

caryophillene oxide oxide 0.11 

delta-cadinene sesquiterpeen 0.08 
alpha-thuyenhe monoterpeen 0.07 
benzaldehyde aromatische aldehyde 0.07 

beta-bisabolene sesquiterpeen 0.07 
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beta-myrcene monoterpeen 0.07 

benzenepropanal aromatische aldehyde 0.05 
terpinen-4-ol alcohol 0.05 

terpinolene monoterpeen 0.05 

tetradecanal aliphatische aldehyde 0.05 
alpha-curcumene sesquiterpeen 0.04 
delta3-carene monoterpeen 0.04 

Phenyl ethyl alcohol alcohol 0.03 

calamene sesquiterpeen 0.03 

chavicol fenol 0.03 
Trans-beta-ocimene monoterpeen 0.03 
Trans-o-methoxy-cinnamaldehyde aromatische aldehyde 0.03 

2-Methoxy Benzaldehyde aromatische aldehyde 0.02 
Benzeen propanol acetate ester 0.02 

Terpenyl acetate ester 0.02 

alpha-calacorene sesquiterpeen 0.02 
beta-elemene sesquiterpeen 0.02 

Cis-beta-ocimene monoterpeen 0.02 

gamma-muurolene sesquiterpeen 0.02 
gamma-terpinene monoterpeen 0.02 

geraniol* alcohol 0.02 
isocaryophyllene sesquiterpeen 0.02 

sabine monoterpeen 0.02 

Trans-linalool oxide oxide 0.02 

alpha-bisabolene sesquiterpeen 0.01 
alpha-fenchene sesquiterpeen 0.01 

alpha-p-dimethylstyrene monoterpeen 0.01 
Cis-linalool oxide oxide 0.01 
hotrienol alcohol 0.01 

isoterpinolene monoterpeen 0.01 
kamfer ketone 0.01 

m-cymene monoterpeen 0.01 

Isocaryophellene oxide oxide  0.01 
 

* door EU verplicht op label te vermelden bestanddeel als: 
   er meer dan 0,01% van bestanddeel in rinse-off product zit. 
   er meer dan 0,001% van bestanddeel in stay-on product zit. 
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Veiligheid advies 
Kaneelbast B2010211 

  

    

 
Risico  sterk irriterend op de huid, Mogelijk toxisch voor ongeboren kind, mogelijk 

bloedverdunnend bij inslikken    

 
Waarschuwing niet op de huid aanbrengen en niet inslikken      

  
contra indicatie niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding      

  
Max concentratie op huid  0,05%      

 
Oraal innemen nooit      

 
Vernevelen altijd in een blend en nooit puur ivm mogelijke luchtweg 

irritatie   
 

zie voor verdere bijzonderheden de website bij product Kaneelbast  achter tab veiligheid 

 

 

 

 

EU/IFRA RICHTLIJN VOOR HUID LIMIET IN PRODUCTEN 

Bestanddeel % in 
Kaneelbast max huid limiet in producten reden 

Benzyl Benzoate 1.41% 14% voor gezicht en handen. 26,7% voor lichaam mogelijk huid irriterend 

Cinnemaldehyde 71.89% 0,33% voor gezicht en handen. 0,63% voor lichaam Sterk  huid irriterend 

Eugenol 5.68% 0,5% voor gezicht, handen en lichaam mogelijk huid irriterend 

Geraniol 0.02% 2.8 voor handen 5.3% voor lichaam mogelijk huid irriterend 

Limonene 0.21% GEEN. Voeg wel antioxidant aan je formulering toe om 
vorming peroxide tegen te gaan mogelijk huid irriterend 

Linalool 6.22% GEEN. Voeg wel antioxidant aan je formulering toe om 
vorming peroxide tegen te gaan mogelijk huid irriterend 

 


