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 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők;lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,élelmiszer- kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat

tartalmazóétrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer- kiegészítők, táplálékkiegészítők;glükozamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;

sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,étrend-kiegészítők; súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer- kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula

éstabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,

kapszula és tabletta formájában; aminosavakat tartalmazóétrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők;

vitamin és ásványi anyagkiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin

étrend-kiegészítők; kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapúétrendkiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők;

proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;

kreatint tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nemgyógyászati használatra;

karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem

gyógyászatihasználatra; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;glükózamint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; aminosavakat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein

 csipszekmint étrend-kiegészítők.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

(koktél shaker); koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeresdobozok, kapszulák ésvitaminok számára (nem gyógyászati célokra); gyógyszeres dobozok

(nem gyógyászati célokra); háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz); hordozható univerzális háztartásitárolóedények; italkeverők;

italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok (üresen); kulacsok, üresen

árusítva; mixerek (nem elektromos); mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem

elektromosételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak (ivóedények); üresen árusított

palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék

sportfelszerelésekhez; kivéve az összes fent említettáru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint sporthoz szánt
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 árukat.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint

ruházat; csúszásgátlók lábbelikhez;dzsekik, mint ruházat; testnadrágok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat;

fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,

úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők;fűzős bakancsok, csizmák; zoknitartók;

csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek; fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik; kamáslik (lábszárvédők);

cipőorrok;sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok;

köntösök, pongyolák; kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábszármelegítők; bokacsizmák; magas szárú

lábbelik; tűzött kabátok mint ruhaneműk; pulóverek;mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat;

muffok (ruhaneműk); overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők;

gallérvédők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papucsok; pizsamák; pólók;ruhazsebek; sálak;

sapka ellenzők; sapkák (fejfedők); sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok

(sportszoknyák); spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők;

strandruházat;svájcisapkák, barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; talpak lábbelikhez;

nadrágleszorítók, pantallók; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők;

tornaruházat; egyujjas kesztyűk; vállkendők,nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat;

zoknik; zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női

pólók; atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok;tornanadrágok; szövet rövidnadrágok

férfiaknak; melegítő rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek;

melegítőnadrágok férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak; melegítőfelsők

nőknek;baseballsapkák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik

nőknek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sportzokni; sportcipők; sportzoknik; sportsapkák;

sportruházat; sportkabátok; sportcsizmák,sportbakancsok; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók;

edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz;

nedvességfelszívó sportnadrágok; skortok(sportszoknyák); nedvességfelszívó sportmelltartók;dzsekik

sportruházatként; sport felsők, topok; rövid ujjú sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek;

magasított talpú sportcipők; sportruházat (kivéve golfkesztyűk); sportcipőkre valóbőrszegek; sport fejfedők

(kivéve sisakok); edzőrövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; sport sapkák és

baseballsapkák; baseballsapka; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik;

boksz-nadrágok; bőrövek; bőrövek (ruházat); csuklómelegítők;csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők;

edző nadrág; edzőcipők; ellenzős sapkák; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák, fürdődresszek; homlokpánt;

hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásállófelsőruházat;

időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadságfelszívó

zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők;kapucnispulóverek; kapucnis fürdőköpenyek; karmelegítők (ruházat); kendők fejre; kesztyűk;

lábszárvédők; melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítő nadrágok, tréningnadrágok; melegítőnadrág;

melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;melegítőnadrágok (ruházat); mezek; műbőr övek;

ökölvívócipők; pamut rövidnadrágok; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek, mezek; rövidnadrágok, sortok;

rövidnadrágok; rövid ujjú pólók; ruházati cikkek; sportzakók; steppelt mellények; szabadidő együttesek(ruházat);

szabadidő lábbelik; szabadidő ruházat; szabadidőcipők; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok;

szabadidős ruházat; térdmelegítők (ruházat); thermo alsóruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; tornaruhák;

tréningalsók; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan

pólók, trikók; ujjatlan trikók; kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint

 sporthoz szánt árukat.

 28    Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk (boxkesztyűk); súlyzók;

mellkas expanderek (edzőeszközök); fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei);
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bokszzsákok (boxzsákok); álló edzőkerékpárok,szobabiciklik; súlyemelőövek (sportcikkek); edzőkesztyűk; derék

stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;

kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkekhordozására kialakított táskák; sportcikkek

hordozására alkalmas táskák; sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ökölvédők (sportcikkek); lábsúlyok

(sportcikkek); alkarvédők (sportcikkek); könyökvédők (sportcikkek); térdvédők (sportcikkek);sípcsontvédők

(sportcikkek); védőpárnázat sportoláshoz; sípcsontvédők sportcélokra; padok sportoláshoz; kézvédők

sportoláshoz; arcmaszkok sportoláshoz; mellkasvédők sportoláshoz; vállpárnák sportoláshoz; testvédők

sportoláshoz; tenyérvédők sportoláshoz;hasvédők sportoláshoz; derékvédők sportoláshoz; kézfejvédők

sportoláshoz; lágyékvédők sportoláshoz; markolatok sportcikkekhez; játék sportfelszerelések; karvédők

(sportfelszerelések); sportban használatos védőpárnák; lábfejvédők sportcélú használatra;sportcikkek és

felszerelések; súlyemelő övek (sportcikkek); sportoláshoz használt térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők;

edző felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz használt torokvédők; sporttevékenységekhez kialakított karvédők;

kézkötéseksportban való használatra; váll- és könyökvédők, rögzítők (sporttermékek); kifejezetten sportoláshoz

való használatra gyártott kesztyűk; rázkódáscsillapító párnák, betétek sérülések ellen (sportcikkek); sportoláshoz

való kréta a jobb fogás érdekében;kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint

 sporthoz szánt árukat.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;

aminosavakat tartalmazó tejalapú italok;proteint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

kreatint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű, dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó,állatieredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi

anyagokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű,

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glűkózamint tartalmazó, állati eredetű,dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;testsúlykontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszerkészítmények por, kapszula és tabletta formájában,

 nem gyógyászatihasználatra; tejturmix alapok.

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;

karnitint tartalmazó alkoholmentesitalok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniásitalok (nem gyógyászati használatra); sportitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek ésszolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása;import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárokszervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása (irodai funkciók);

közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozóiszolgáltatások (kereskedelmi

támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése;reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
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irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzletitevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási megrendelések

ügyintézése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,

sporteszközökkel,sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és

ruházattal kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok kiskereskedelme;

étrend-kiegészítők,élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok

nagykereskedelme; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és

italok online kereskedelme; étrend-kiegészítők,élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok,

élelmiszerek és italok reklámozása; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és

reklámozás emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, emberi fogyasztásra szántélelmiszer-kiegészítők,

tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,

proteint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó

étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

vitaminokat tartalmazóétrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó

táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat

tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, glükózamint

tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat

tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, sportolóknakszánttáplálékkiegészítők, sportolóknak szánt étrend-kiegészítők termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóélelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóétrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozótáplálékkiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozóélelmiszer-kiegészítőkpor vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagykapszula vagy tabletta formájában termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagytabletta

formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula
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vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy

kapszula vagytabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tablettaformájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súly szabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tablettaformájában termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ásványi

anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tablettaformájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagytabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tablettaformájában, kondroitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrendkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy

tablettaformájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájábantermékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, aminosavakattartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekrevonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

élelmiszer-kiegészítők por vagykapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás izom éstömegnövelő táplálékkiegészítők

por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájábantermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és

reklámozás protein alapú étrendkiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, ásványianyag alapú kiegészítők, karnitin

alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapúétrendkiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin

 készítmények, kondroitin alapú étrend-k

 ( 210 ) M 21 02977

 ( 220 ) 2021.08.10.

 ( 731 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben való

felhasználásra vonatkozóan; vonalkódolvasó; számítógépes szoftver, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben

való felhasználásra vonatkozóan; számítógépekés számítógépes perifériák, kivéve gépjárművekre és

 gépjárművekben való felhasználásra vonatkozóan.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.
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A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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