
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 14 00412

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondícionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazótoalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító

 korongok, törlők vagy kendők.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készitmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagottartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívókorongok a személyi higiéniához;

 petróleumzselé gyógyászati használatra; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 14 00446

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) RINCON

 ( 511 ) 5    Nőgyógyászati felhasználásra szolgáló receptköteles humán gyógyszerészeti készítmények, az allergia

megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények kifejezett kizárásával; egészségügyi készítmények

 nőgyógyászati használatra.

  10    A nőgyógyászat területén használt orvosi készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 14 00596

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Expert-Medical Kft., Zsámbék (HU)

 ( 541 ) HUMAPOL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, kivéve inzulin és inzulinnal kapcsolatos gyógyszerészeti

készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek ésanyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek(herbicidek), (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru, kivéve az inzulin és inzulinnal kapcsolatos mindennemű
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 készítmények).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta, (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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