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Nemzeti védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása
( 111 ) 208.548
( 732 ) DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)
( 156 ) 2022.06.08.
( 111 ) 115.001
( 732 ) Rowenta Werke GmbH, 64711 Erbach (DE)
( 156 ) 2022.06.02.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 228.088
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 511 ) 5 Barnító tabletták; bébiételek (1); bébiételek (2); borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; bőrkeményedés
elleni készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; dezodorok, nem emberi
használatra vagy állatoknak; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati
használatra; dohánykivonatok [rovarírtó szerek]; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; dohányzásról
való leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos
rágógumik; egérirtó szerek; egészségügyi fehérneműk (1); egészségügyi fehérneműk (2); egészségügyi nedvszívó
nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; féregirtó szerek; fertőtlenítőszerek kémiai WC-khez; filoxéra
kezelésére szolgáló vegyszerek; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; gombaölő szerek,
fungicidek; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyomirtó szerek,
herbicidek; hajkrémek gyógyászati használatra; inkontinencia pelenkák; iszap fürdőkhöz; iszap (Gyógyhatású-);
izzadás elleni szerek; kalomel [gombaölő szer]; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kontaktlencse
tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; lábizzadás elleni szerek; lárvairtó szerek;
légfrissítő készítmények (1); légtisztító készítmények; légyfogó papír; légyfogó ragasztók; légyirtó készítmények;
melltartóbetét szoptatáshoz; menstruációs betétek; mérgek; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; molyirtó
papír; molytalanító készítmények; nadrágpelenkák babáknak; nadrágpelenkák babáknak (1); oldatok
kontaktlencsékhez; patkánymérgek; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; penész elleni vegyi
készítmények; rágógumi gyógyászati célokra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; szexuális
síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek; talajfertőtlenítő
készítmények; tamponok; tejpor csecsemőknek (1); tejpor csecsemőknek (2), tengervíz gyógyfürdőkhöz;
tyúkszemirtó szerek; tyúkszem védő gyűrűk lábra (1); tyúkszem védő gyűrűk lábra (2).
( 111 ) 230.063
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 511 ) 5 Bébiételek.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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