
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
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 ( 511 )   28    Plüss játékok; plüss játékbabák; plüss játékszerek; plüss játékbabák beépített hangszóróval.
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 ( 732 )  GLORY-Cosmetic Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; szappanok

és gélek; kézápoló zselék; természetes olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez;

aromaterápiás készítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek; arctisztító maszkok; illatosított kölnik,

arcvizek; parfüm; kézmosó szerek; aromaterápiás oldatok; szájvizek, nem gyógyászati célra; illatszerek,

eszenciaolajok; nem gyógyhatású olajok; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; szájfrissítők,

leheletfrissítők, nem orvosi használatra; fogkrémek; arcradír készítmények kozmetikai használatra; bőrápoló

olajok [nem gyógyhatású]; illóolajok aromaterápiás használatra; lehelet frissítő spray; fogtisztító szerek és

szájvizek; tusoló készítmények; illóolajok háztartási használatra; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

illatosított testpermetek, spray-k; tusoló- és fürdőzselé; illatosított kendők; tisztító készítmények egyéni

használatra; kéztisztítók; fogfehérítő zselék; test-aeroszolok; aromatikus esszencia olajok; szájspray-k, nem

gyógyászati használatra; folyékony parfümök; készítmények haj- és testmosásra; kozmetikai krémek és tejek;

fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); bőrtisztító habok; fürdőkészítmények; testdezodorok [illatszerek];

fogmosásra szolgáló készítmények; illatszer készítmények; illatosított testápoló tejek és krémek; bőrápoló

kozmetikai krémek; kölnivíz; aromaterápiás krémek; parfüm készítmények; szájhigiénés készítmények; hajápoló

készítmények; bőrápoló készítmények; illatosított krémek; nedves törlőkendők gyógyászati és kozmetikaicélokra;

tusoló- és fürdőhab; parfümök és illatanyagok; kozmetikai krémek az arc és a test számára; női higiéniai tisztító

törlőkendők; fürdő- és tusolókészítmények; desztillált szépségápoló olajok; természetes olajok parfümökhöz;

szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; arc és test maszkok/pakolások; esszenciális olajok; kozmetikai

készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; száj- és fogápoló kozmetikai készítmények; fogápoló készítmények;

dezodorok és izzadásgátlók; test spray-k [nem gyógyhatású]; fogfehérítő készítmények; fogfehérítő csíkok;

 testápolási és szépségápolási készitmények.

5    Fürdőkészítmények gyógyászati használatra; rovarriasztó füstölőszerek; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve

szappanok]; antibakteriális készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; élősködők elleni vegyi eredetű

készítmények; rovarirtó készítmények; sókásványi fürdőkhöz; antiszeptikus mosakodószerek, mosószerek;

csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; fürdősók gyógyászati célokra; antiszeptikus tisztítószerek;

antibakteriális kézmosók; fertőtlenítő törlőkendők; kártevőirtó készítmények és cikkek;baktériumölő kézápolók;
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fertőtlenítőszerrel átitatott tisztítókendők higiéniai célokra; antibakteriális spray-k; higiéniai készítmények és

cikkek; fertőtlenítőszerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus

készítmények;szaniter-fertőtlenítő készítmények; vegyi készítmények higiéniai célokra; gyógyszeres és

fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; rovarriasztó spray; antibakteriális szappan; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

fertőtlenítők úszómedencékhez; szagtalanítókés légtisztítók; fertőtlenítők háztartási használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítő szappanok; fogászati készítmények és árucikkek,

gyógyhatású fogkrémek; kézfertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek;egészségügyi készítmények és cikkek;

 fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; gyógyszeres piperekészítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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