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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2022081654 17/10/2022 32  Es Goyobod Durian

2 J072022083094 21/10/2022 35  SAMBAL GORENG KRECEK HJ. PADMINI

3 DID2022085086 26/10/2022 1  Piro_Lischar

4 JID2022088664 05/11/2022 43  Du Bum, du hwang-geum wol (dua bulan
emas)

5 JID2022089438 08/11/2022 43  Bogaemie

6 DID2022090914 11/11/2022 14  PILLOW TALK

7 DID2022090919 11/11/2022 18  PILLOW TALK

8 DID2022090927 11/11/2022 25  PILLOW TALK

9 DID2022092339 16/11/2022 30  PAPAROCK  + LOGO

10 DID2022093090 18/11/2022 30  NatKa

11 DID2022093091 18/11/2022 25  Hepi Kalista

12 DID2022093092 18/11/2022 30  Dapoer ONO

13 DID2022093093 18/11/2022 5  KHIRID BAALAWI

14 DID2022093095 18/11/2022 34  NGALAH

15 DID2022093096 18/11/2022 9  HARPERS

16 JID2022093097 18/11/2022 40  WAROENG.BUNDA

17 DID2022093098 18/11/2022 26  PinkInFashionCraft

18 DID2022093099 18/11/2022 14  RC Ririn Collection

19 DID2022093100 18/11/2022 25  Kaafiar

20 DID2022093101 18/11/2022 30  Amora

21 DID2022093102 18/11/2022 24  HISBUL BAHR

22 DID2022093103 18/11/2022 25  Lifeana + LOGO
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23 DID2022093105 18/11/2022 30  CHAANAKYA

24 JID2022093107 18/11/2022 43  DANDANG GURIH + Logo

25 JID2022093108 18/11/2022 43  MAK'GEMBOEL

26 DID2022093110 18/11/2022 25  CIRATU

27 DID2022093111 18/11/2022 31  i-Tail & Device

28 J222022093113 18/11/2022 43  JOMAN

29 DID2022093115 18/11/2022 3  Doc mo + Logo

30 DID2022093116 18/11/2022 3  Home and Klin Indonesia

31 DID2022093117 18/11/2022 3  RVLN

32 DID2022093118 18/11/2022 25  OVERLOADY

33 DID2022093119 18/11/2022 16  iqralabs + Logo

34 DID2022093120 18/11/2022 9  MITSONIC

35 DID2022093121 18/11/2022 3  ENEOS/TECLEAN (logo)

36 DID2022093122 18/11/2022 1  MicroMach

37 DID2022093123 18/11/2022 30  OWAMJE

38 DID2022093124 18/11/2022 1  AB Mix Purie

39 JID2022093125 18/11/2022 43  siwarong Coffee dan Lukisan

40 DID2022093126 18/11/2022 9  ESA energy + LOGO

41 DID2022093127 18/11/2022 5  LIGHT

42 JID2022093128 18/11/2022 43  PAJAMAS

43 DID2022093129 18/11/2022 20  SAKSENA

44 DID2022093130 18/11/2022 30  Otaro

45 DID2022093131 18/11/2022 18  CIRATU
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46 JID2022093158 18/11/2022 43  Joss Gandos Resto & Cafe

47 JID2022093266 18/11/2022 35  ZOE's WAREHOUSE

48 DID2022093281 18/11/2022 30  Simbang She’T

49 DID2022093316 18/11/2022 30  JERT BAKERY

50 DID2022093317 18/11/2022 18  twostrap

51 DID2022093318 18/11/2022 24  LINDESS LD

52 DID2022093319 18/11/2022 35, 36, 41, 9, 42  CICCI

53 DID2022093320 18/11/2022 31  CP PRIMA HI-PRO-VITE 781 SUPER

54 JID2022093321 18/11/2022 42  I-CODE TRUE TECHNOLOGY + LOGO

55 JID2022093322 18/11/2022 35  VINS TEKNIK + LOGO

56 DID2022093324 18/11/2022 30  BIHUNOVEN

57 DID2022093325 18/11/2022 30  CJYS

58 DID2022093326 18/11/2022 30  LOGO

59 JID2022093329 18/11/2022 43  Bang Jay Chick N Mee Pedasnya mantap!! +
Logo Ayam

60 DID2022093339 18/11/2022 29  DUA BERLIAN

61 DID2022093347 18/11/2022 29  ZUKHA

62 JID2022093350 18/11/2022 35  KEMBAR PONSEL

63 D222022093352 18/11/2022 29  MY DYDY MEDEQUE

64 DID2022093353 18/11/2022 29  AG ONE

65 DID2022093356 18/11/2022 30  EATCHEESEY

66 DID2022093363 18/11/2022 30  DAPUR MAMA YOY

67 DID2022093372 18/11/2022 8  JK THREE FILES FINEST CUT & Device

68 DID2022093416 18/11/2022 3  Gracia Distribusi Indonesia
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69 JID2022093601 19/11/2022 41  CABIN CREW MENULIS

70 DID2022093701 20/11/2022 20  Praja Alumunium + Logo PA

71 DID2022093702 20/11/2022 30  AMRUZAIN A&A

72 DID2022093703 20/11/2022 30  Madumongso Bu Binti

73 DID2022093704 20/11/2022 30  Prakash

74 DID2022093705 20/11/2022 29  Lasti

75 DID2022093706 20/11/2022 29  CHUFI

76 DID2022093707 20/11/2022 30  Kulon Kali

77 DID2022093708 20/11/2022 30  Sambal Pecel Bunda Rahma

78 JID2022093709 20/11/2022 43  Ben & Hill's

79 JID2022093710 20/11/2022 37  Abracadabra

80 DID2022093711 20/11/2022 14  JWL

81 DID2022093712 20/11/2022 30  Kopi Sadunya

82 DID2022093713 20/11/2022 30  Cendol Juara

83 JID2022093714 20/11/2022 41  creator labs +  LUKISAN

84 DID2022093715 20/11/2022 30  GURIEES GURIH

85 JID2022093716 20/11/2022 35  ALLFORGADGET

86 DID2022093717 20/11/2022 30  ISENGKU

87 JID2022093718 20/11/2022 43  ONESIMO - STEAK & GELATO

88 DID2022093720 20/11/2022 30  BilBread

89 JID2022093721 20/11/2022 35  NAGAYA PULSA

90 DID2022093774 20/11/2022 30  WALE PANADA

91 JID2022093820 21/11/2022 42  Omah Tjjilik
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92 DID2022093837 21/11/2022 7  IORA + LOGO

93 DID2022093838 21/11/2022 20  ZARRA

94 JID2022093839 21/11/2022 42   Indoraghe + Logo Raghe

95 DID2022093840 21/11/2022 16, 41  Mr. BOB English Club - Super Seru!

96 DID2022093841 21/11/2022 30  ASTEROID

97 DID2022093842 21/11/2022 29  Rumah Asaku “YKD” Farm’s

98 JID2022093843 21/11/2022 45  ASNP Law Office Your Value Added Legal
Solution

99 DID2022093844 21/11/2022 30  Warung Dahar Risma Berkah

100 DID2022093845 21/11/2022 25  RESNANDA YASMIIN

101 D142022093846 21/11/2022 29  Banazzam

102 JID2022093847 21/11/2022 35  PRODESIGN.ID

103 JID2022093848 21/11/2022 36  EKA PAY

104 DID2022093849 21/11/2022 9  Diabestie

105 DID2022093850 21/11/2022 8  IORA + LOGO

106 JID2022093851 21/11/2022 43  POPALICIOUS

107 DID2022093852 21/11/2022 3  CINGLOW

108 DID2022093853 21/11/2022 1  GOLDMESS

109 DID2022093854 21/11/2022 5  AKAR NUTRITION + logo

110 JID2022093855 21/11/2022 41  FESTIVAL WARUNG BASO

111 D012022093856 21/11/2022 1  CAP SR SELANGOR

112 D222022093857 21/11/2022 18  RONAYU

113 DID2022093857 21/11/2022 5  ENTEN

114 DID2022093858 21/11/2022 3  Rejuvebydr.Lisna + lukisan
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115 DID2022093859 21/11/2022 1  GOLDPASS

116 DID2022093860 21/11/2022 29  Dietin Food

117 DID2022093861 21/11/2022 11  IORA + LOGO

118 DID2022093862 21/11/2022 29  DAPUA NAN LAMAK

119 DID2022093863 21/11/2022 21  IORA + LOGO

120 JID2022093864 21/11/2022 41  WARKOPMIL

121 JID2022093865 21/11/2022 43  WARKOPMIL

122 DID2022093866 21/11/2022 25  Remake

123 JID2022093867 21/11/2022 38  ayo makan! & Lukisan

124 JID2022093868 21/11/2022 42  Nasi Mandhi BosGiL

125 JID2022093869 21/11/2022 35  IORA + LOGO

126 DID2022093870 21/11/2022 30  Rdi

127 JID2022093871 21/11/2022 36  POINT BANK EKA

128 DID2022093872 21/11/2022 30  KAPAL SAMUDRA

129 JID2022093873 21/11/2022 43  Dapur Azbar

130 JID2022093874 21/11/2022 43  ALRON HOTEL + LOGO

131 JID2022093875 21/11/2022 36  EKA ONLINE

132 D222022093876 21/11/2022 3  ALQIS SKIN

133 JID2022093877 21/11/2022 41  ayo makan! & Lukisan

134 JID2022093878 21/11/2022 42  Kebuli Jordan

135 DID2022093879 21/11/2022 7  TUI

136 DID2022094077 21/11/2022 3  Honey Boo

137 DID2022094078 21/11/2022 25  RUPA CERITA + LOGO
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138 JID2022094079 21/11/2022 41  CHRME (Certified Human Resource
Management Expert)

139 DID2022094080 21/11/2022 5  Anamayam

140 D262022094081 21/11/2022 25  LOCALIA

141 JID2022094082 21/11/2022 35  MitraNet Your Solution + Logo

142 DID2022094083 21/11/2022 12  YMHoem

143 JID2022094084 21/11/2022 43  KEDAI WANMIN

144 DID2022094085 21/11/2022 31  Anamayam

145 DID2022094086 21/11/2022 9  HUAWEI Glide Keyboard

146 DID2022094087 21/11/2022 29  Sukamu Susu Kambing Murni

147 DID2022094088 21/11/2022 12  DOMO TRANSMISI RUNNING SMOOTH +
LUKISAN

148 DID2022094089 21/11/2022 3  U.YI + Karakter Huruf Non Latin

149 JID2022094090 21/11/2022 43  Warung Saadah

150 JID2022094091 21/11/2022 43  ROSELLA

151 DID2022094092 21/11/2022 30  Unieqwin

152 DID2022094093 21/11/2022 9  BCMedia

153 DID2022094095 21/11/2022 3  PRC PERUCHA SKIN GLOW

154 DID2022094096 21/11/2022 3  SOMISS

155 DID2022094097 21/11/2022 32  KIS

156 DID2022094098 21/11/2022 1  BEAUTY HAUL

157 DID2022094100 21/11/2022 32  CHINESE CHARACTERS + DEVICE

158 JID2022094102 21/11/2022 43  CHANIAGO

159 DID2022094104 21/11/2022 2  BEAUTY HAUL

160 JID2022094107 21/11/2022 35  CENTRIGO AND DEVICE
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161 DID2022094108 21/11/2022 5  KYNA

162 DID2022094110 21/11/2022 30  RISOL ANEKA RASA SAWAH BESAR

163 JID2022094113 21/11/2022 36  BRAVA @ DIPONEGORO PREMIERE

164 JID2022094120 21/11/2022 43  VISTA@11

165 DID2022094121 21/11/2022 3  MM18

166 JID2022094123 21/11/2022 43  MUTIARA Catering

167 DID2022094124 21/11/2022 5  Dilia + Logo

168 JID2022094125 21/11/2022 41  Ecology

169 DID2022094126 21/11/2022 30  KOW-KOW KOFFE + LOGO

170 DID2022094128 21/11/2022 30  Indah KITCHEN

171 DID2022094132 21/11/2022 25  ITUDIA

172 DID2022094133 21/11/2022 7  APEX CHAIN

173 JID2022094134 21/11/2022 35, 40  KUTA LEATHER AND TAILOR

174 JID2022094135 21/11/2022 37  BRAVA @ DIPONEGORO PREMIERE

175 DID2022094378 22/11/2022 2  UVSHIELD

176 DID2022094379 22/11/2022 5  Mpon-mpon Porowali

177 DID2022094380 22/11/2022 11  Logo + Trilliun glue

178 DID2022094382 22/11/2022 34  DJPUFF DAN LUKISAN

179 DID2022094383 22/11/2022 30  gathoKopi

180 DID2022094384 22/11/2022 25  Sisabening

181 DID2022094386 22/11/2022 30  POCPOCTEA

182 DID2022094388 22/11/2022 29  ratos

183 DID2022094393 22/11/2022 14  PAYADH PENESAK
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184 DID2022094394 22/11/2022 30  Afiyu

185 DID2022094395 22/11/2022 30  NeneNdut

186 DID2022095737 24/11/2022 3  ai & ZI

187 DID2022096064 25/11/2022 30  Empingku

188 DID2022096703 28/11/2022 30  WATU LETER

189 DID2022096704 28/11/2022 9  GRANDCELL ALKALINE + LOGO

190 JID2022096705 28/11/2022 43  DAPOR GARDENS

191 JID2022096706 28/11/2022 43  UNI'ELL

192 DID2022096707 28/11/2022 30  Mbull's

193 D132022096708 28/11/2022 30  mucil made

194 DID2022096715 28/11/2022 18, 35, 21, 6, 38, 25, 43,
45, 30, 14  MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

195 DID2022096719 28/11/2022 11  DENNOS

196 DID2022096720 28/11/2022 31  PEPAYA BINTANG KARANA + LUKISAN

197 DID2022096723 28/11/2022 3  KHOBÉAU by Khoja Beauty

198 DID2022096724 28/11/2022 3  ING ON (stylized in English)

199 DID2022096730 28/11/2022 34  FOGS

200 DID2022096731 28/11/2022 29  Nunggal Roso

201 DID2022096732 28/11/2022 30  CAYA-CAYA

202 DID2022096738 28/11/2022 30  d'Daniez

203 DID2022096739 28/11/2022 5  geamoore

204 DID2022096943 29/11/2022 3  SUPER EXTRACTOR

205 DID2022096944 29/11/2022 3  FACEL

206 DID2022096946 29/11/2022 3  CELLUTIN
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207 DID2022096947 29/11/2022 3  BEAUTE CHRISTIE + LOGO

208 DID2022097208 29/11/2022 25  SEVSON

209 DID2022097715 30/11/2022 18  PAMOOR

210 DID2022098198 01/12/2022 30  peyek teh nur

211 DID2022098522 02/12/2022 25  Thrive82

212 DID2022098727 02/12/2022 29  MOMOYO & LOGO

213 DID2022098730 02/12/2022 30  MOMOYO & LOGO

214 DID2022098733 02/12/2022 32  MOMOYO & LOGO

215 JID2022098734 02/12/2022 35  MOMOYO & LOGO

216 JID2022098735 02/12/2022 43  MOMOYO & LOGO

217 DID2022099221 04/12/2022 25  Maharrani

218 DID2022099246 05/12/2022 3  PAPAW

219 JID2022099247 05/12/2022 43  Kalijaga

220 JID2022099248 05/12/2022 43  MASAKAN IBU

221 DID2022099249 05/12/2022 9  K-CHU + LOGO

222 DID2022099250 05/12/2022 29  BANDENG PRESTO MAMAMA

223 DID2022099251 05/12/2022 29  Barokah

224 JID2022099252 05/12/2022 43  PRENG NDESO

225 DID2022099253 05/12/2022 30  BRIGITTA Food Stalls

226 DID2022099254 05/12/2022 29  KYRANS

227 JID2022099255 05/12/2022 43  KUKRIUK

228 DID2022099256 05/12/2022 29  BEBEK NDOWER BU ELLY

229 DID2022099257 05/12/2022 30  Kasapi Kopi
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230 DID2022099258 05/12/2022 29  AWABIN (bawang goreng tabur)

231 DID2022099259 05/12/2022 25  KANGHUS

232 DID2022099260 05/12/2022 30  KOPI JENGGALA

233 DID2022099261 05/12/2022 30  ITEB IMATU

234 DID2022099262 05/12/2022 30  KUE LEKER KRISPY IZZA

235 JID2022099263 05/12/2022 43  Herlandin

236 DID2022099264 05/12/2022 30  WR'COOKIES

237 D162022099266 05/12/2022 18  Fortuna Bali Fashion

238 D162022099267 05/12/2022 29  POL POL

239 DID2022099268 05/12/2022 1  WASAKA : WAJA SAMPAI KAPUTING

240 DID2022099269 05/12/2022 30  gendhisjawa

241 DID2022099270 05/12/2022 32  Sari Kedelai Cotabim

242 JID2022099271 05/12/2022 36  BWG. + Logo

243 DID2022099272 05/12/2022 30  Sinom Tole

244 DID2022099273 05/12/2022 30  Sinom Titi Yuni

245 J252022099274 05/12/2022 41  Telisik.id

246 JID2022099275 05/12/2022 43  Sego Ijo Pariwangi

247 DID2022099277 05/12/2022 18  Qowarir Ajiib Collection

248 JID2022099278 05/12/2022 35  The CHOI PAN by VW Kitchen

249 DID2022099279 05/12/2022 29  Primadani

250 DID2022099280 05/12/2022 30  PITO'S KITCHEN

251 DID2022099281 05/12/2022 29  ABON SAPI CAP EMAS KOKI

252 JID2022099283 05/12/2022 43  PAWON ARA
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253 JID2022099284 05/12/2022 43  Dputri

254 DID2022099285 05/12/2022 30  PASTELQU

255 DID2022099325 05/12/2022 29  TAHU DARJO WALIK

256 DID2022099443 05/12/2022 30  GIOVA DAN LUKISAN

257 JID2022099444 05/12/2022 35  ITALIANPROJECT.ID + LOGO

258 DID2022099445 05/12/2022 5  ZAMMIS + LOGO

259 JID2022099446 05/12/2022 43  SiJALi

260 DID2022099448 05/12/2022 30  HATI MAS

261 DID2022099449 05/12/2022 29  ALDEMAZ

262 DID2022099450 05/12/2022 5  Covrem

263 DID2022099451 05/12/2022 28  Alpha Pro + Logo

264 JID2022099452 05/12/2022 35  Gift by Tazbiya Ada Doa dan Harapan di
Setiap Hadiah

265 DID2022099453 05/12/2022 30  GAPURASA + LOGO

266 D102022099454 05/12/2022 29  Olahan Bandeng Mamak Yan

267 DID2022099456 05/12/2022 29  BU SUHAR KULINER JAJANAN

268 JID2022099457 05/12/2022 41  ANAK MUDA BISA + LOGO

269 DID2022099458 05/12/2022 29  GAPURASA + LOGO

270 D102022099459 05/12/2022 30  DAUN MAS + Logo

271 JID2022099460 05/12/2022 35  ANAK MUDA BISA + LOGO

272 DID2022099461 05/12/2022 29  Sayyidah Juwita

273 DID2022099463 05/12/2022 29  MaKrezz

274 DID2022099464 05/12/2022 3  SHISENA + HURUF KANJI JEPANG

275 DID2022099465 05/12/2022 3  kaulder
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276 JID2022099466 05/12/2022 41  BMC BALI MEDITATION CENTER

277 D102022099468 05/12/2022 18  Keeyans Craft

278 DID2022099469 05/12/2022 5  NGO HOK TONG SEJAK 1937 + LUKISAN

279 D102022099470 05/12/2022 29  Amira85

280 DID2022099471 05/12/2022 11  SAINT BAR & CAFE

281 JID2022099472 05/12/2022 35  NGO HOK TONG SEJAK 1937 + LUKISAN

282 DID2022099473 05/12/2022 30  Tokonya Timel

283 DID2022099474 05/12/2022 5  Sanita

284 JID2022099475 05/12/2022 41  DOMS

285 JID2022099478 05/12/2022 35  Rumah Dhie

286 DID2022099484 05/12/2022 3  BOSS PARFUM

287 DID2022099485 05/12/2022 8  NIA

288 DID2022099486 05/12/2022 4  MALAKI + LOGO + HURUF ARAB

289 JID2022099487 05/12/2022 35  BELLE Mansion

290 DID2022099488 05/12/2022 31  KTH BAKTI NYATA  MangSri

291 JID2022099490 05/12/2022 43  LIBA FOOD

292 DID2022099491 05/12/2022 30  Ulwan

293 DID2022099492 05/12/2022 18  LAPEPA

294 DID2022099493 05/12/2022 6  KSSA

295 DID2022099494 05/12/2022 29  NUSANTARA

296 DID2022099496 05/12/2022 16  TAIYO Perkakas

297 DID2022099497 05/12/2022 21  HOK CUP LEBIH UNTUNG PAKAI HOK +
LOGO

298 DID2022099498 05/12/2022 30  Basreng 976 Baso Goreng
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299 DID2022099499 05/12/2022 29  IKKANKU

300 DID2022099500 05/12/2022 5  Vicod

301 DID2022099501 05/12/2022 25  ASICS NOVALIS

302 DID2022099502 05/12/2022 19  ASAHI

303 DID2022099615 05/12/2022 30  NILTAVA + LUKISAN BURUNG

304 DID2022099653 05/12/2022 25  Galeri Batik Ardev

305 DID2022099740 06/12/2022 32  CHIOES

306 DID2022099741 06/12/2022 30  RENTJAH Manis

307 DID2022099742 06/12/2022 3  LBK + LOGO

308 DID2022099743 06/12/2022 9  PT KEMALA INTI SOLUSI

309 DID2022099744 06/12/2022 5  MHK MINYAK HERBAL KALAJENGKING +
LOGO/LUKISAN

310 DID2022099745 06/12/2022 3  WUAYU

311 JID2022099746 06/12/2022 43  ROEMAH KOFFIE + Logo

312 DID2022099747 06/12/2022 25  Kepala Rusa

313 D102022099748 06/12/2022 25  SPECOLLA + Logo

314 JID2022099749 06/12/2022 41  ROEMAH KOFFIE INDONESIA + Logo

315 DID2022099750 06/12/2022 18  PLASMA Plastik Tanpa Aroma

316 D102022099751 06/12/2022 29  Sapina

317 D102022099752 06/12/2022 29  Bakso Tusuk Sate + Logo

318 DID2022099753 06/12/2022 10  TECHNOLIFE

319 D102022099754 06/12/2022 30  Petulo Serabi MaakCiek

320 D102022099755 06/12/2022 30  Es Cokelat Cak Ndut + Logo

321 DID2022099756 06/12/2022 1  fitazoom
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322 D102022099757 06/12/2022 30  mangannow + Logo

323 D102022099759 06/12/2022 25  Ngejreng + Logo

324 D102022099760 06/12/2022 29  Daging Kandang Est. 1980 + Logo

325 JID2022099761 06/12/2022 43  Livein

326 D102022099762 06/12/2022 30  Rumah NIa + Logo

327 DID2022099763 06/12/2022 30  DENACA

328 DID2022099764 06/12/2022 25  Diyory Wear

329 JID2022099765 06/12/2022 43  KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan

330 DID2022099766 06/12/2022 3  LEURA CROMOSOME   +  logo

331 D102022099767 06/12/2022 25  Jejo Grosir + Logo

332 DID2022099768 06/12/2022 30  Gula Aren Semut (GUMUT) Poktan Riung
Gunung

333 DID2022099769 06/12/2022 29  MUMUmilk

334 DID2022099770 06/12/2022 29  WIHANI

335 DID2022099771 06/12/2022 3  LEURA +  logo

336 DID2022099772 06/12/2022 12  MOTRIX

337 D102022099773 06/12/2022 3  TTG LUXURY + Logo

338 DID2022099806 06/12/2022 3  CHRYMSON + Logo

339 DID2022099807 06/12/2022 30  Rumah Ma'iB

340 JID2022099809 06/12/2022 44  SZAN Clinic

341 D022022099810 06/12/2022 30  Madu Renggicing

342 DID2022099812 06/12/2022 9, 42  cLynx.prepress

343 DID2022099813 06/12/2022 18  AOTIAN + LOGO

344 DID2022099814 06/12/2022 1  AGRO ACTIVA COMPOUNDS
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345 DID2022099815 06/12/2022 25  Berbalas Kejam

346 DID2022099816 06/12/2022 29  Lukna

347 DID2022099817 06/12/2022 18  Berbalas Kejam

348 JID2022099818 06/12/2022 41  Berbalas Kejam

349 DID2022099819 06/12/2022 16  Berbalas Kejam

350 DID2022099820 06/12/2022 10  Berbalas Kejam

351 DID2022099821 06/12/2022 25  LAVICI

352 DID2022099822 06/12/2022 2  CHANG JIANG PAINT

353 JID2022099824 06/12/2022 43  PEPAYON

354 JID2022099825 06/12/2022 43  Arsa Kencana

355 DID2022099826 06/12/2022 25  Blacklight Syndicate

356 JID2022099827 06/12/2022 35  DAKE PARTS

357 DID2022099828 06/12/2022 3  CHYCHY PARFUME

358 DID2022099829 06/12/2022 10  Bagus Pipi

359 JID2022099830 06/12/2022 43  SHIMURA

360 DID2022099831 06/12/2022 3  DIRGA CHEMICAL

361 DID2022099832 06/12/2022 3  BEAUTY SOLUTION

362 DID2022099833 06/12/2022 3  Yoona Beauty LUXURY

363 DID2022099834 06/12/2022 18  ZIGGER + LOGO

364 DID2022099835 06/12/2022 5  PRIME4DIA

365 JID2022099836 06/12/2022 43  KSATRIAKOPI.

366 DID2022099837 06/12/2022 30  NOOK TORTILLA

367 DID2022099838 06/12/2022 30  SHULA
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368 JID2022099839 06/12/2022 43  casamia

369 DID2022099840 06/12/2022 5  PENTAQUAT 276 SL

370 DID2022099841 06/12/2022 30  BAKSO ACIMU

371 JID2022099842 06/12/2022 35  BASEN ANERVA INTI

372 DID2022099843 06/12/2022 8  VOLLAND

373 DID2022099844 06/12/2022 3  M~ICE Parfume

374 DID2022099846 06/12/2022 25  Alfeyla

375 JID2022099847 06/12/2022 43  NOOK TORTILLA

376 JID2022099848 06/12/2022 35  KMKP

377 DID2022099849 06/12/2022 30  Dapur Eehco Bumiayu

378 DID2022099850 06/12/2022 18  KINDER + LOGO

379 DID2022099851 06/12/2022 3  DA's

380 DID2022099852 06/12/2022 29  Milk Dealer

381 DID2022099853 06/12/2022 3  Kennice

382 JID2022099854 06/12/2022 35  SEGITIGA EMAS DISTRIBUTION + Logo

383 JID2022099855 06/12/2022 35  yo! active.

384 DID2022099856 06/12/2022 3  YURE

385 DID2022099857 06/12/2022 30  SIGURIH

386 DID2022099858 06/12/2022 3  Odelia

387 DID2022099859 06/12/2022 29  Kesira

388 DID2022099860 06/12/2022 3  SPY

389 DID2022099861 06/12/2022 3  Bainun

390 DID2022099862 06/12/2022 5  Karakter huruf Jepang Sayonara Danii
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391 DID2022099863 06/12/2022 3  EXULTANCE professional skincare +
GAMBAR

392 JID2022099864 06/12/2022 39  DIVEX

393 JID2022099865 06/12/2022 35  Happy Play House

394 DID2022099866 06/12/2022 30  DAPUR MAMA AI

395 DID2022099867 06/12/2022 25  SHADIQ

396 J122022099868 06/12/2022 43  Nyanding Roso

397 DID2022099869 06/12/2022 32  I'M COCO

398 DID2022099877 06/12/2022 3  evkeenskin

399 JID2022099882 06/12/2022 36  bikin polis

400 JID2022099883 06/12/2022 41  EKONOMI SYARIAH Kebaikan Untuk Semua +
Logo

401 JID2022099884 06/12/2022 43  Warung Ayam Pak War + LOGO

402 DID2022099885 06/12/2022 29  Warung Ayam Pak War + LOGO

403 DID2022099886 06/12/2022 3  IMOYZ BEAUTY

404 DID2022099887 06/12/2022 30  Warung Ayam Pak War + LOGO

405 JID2022099890 06/12/2022 44  KLINIK HAYANDRA Regenera

406 DID2022099894 06/12/2022 29  TOMME DE PROVILLE

407 D122022099895 06/12/2022 32  Air Mineral MZA

408 DID2022099897 06/12/2022 25  Baebee joy

409 DID2022099901 06/12/2022 30  Inara31

410 JID2022099902 06/12/2022 41  NEST STUDIO + LOGO

411 DID2022099903 06/12/2022 24  Sido Laris

412 DID2022099904 06/12/2022 21   SOANG + LOGO

413 JID2022099905 06/12/2022 41  VERLINA WEDDING ORGANIZER
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414 JID2022099906 06/12/2022 40  Trust In Gold

415 JID2022099907 06/12/2022 43  D'Ban

416 D012022099908 06/12/2022 30  ACEH SPICES

417 DID2022099909 06/12/2022 25  CELCIUS

418 DID2022099910 06/12/2022 3  Yayang accessories

419 DID2022099911 06/12/2022 29  Keripik Pisang

420 DID2022099912 06/12/2022 29  BASRENGMAY91

421 DID2022099913 06/12/2022 30  LIVWELL DELIGHT

422 JID2022099914 06/12/2022 43  Tipiqiyas catering

423 DID2022099915 06/12/2022 30  DINDA'sCake

424 DID2022099916 06/12/2022 4  ISLAND SECRETS

425 DID2022099917 06/12/2022 25  LERENG ANTENG

426 DID2022099919 06/12/2022 35, 12  Rodaliz, liz berarti listrik

427 DID2022099920 06/12/2022 1  PR PANEN RAYA

428 JID2022099921 06/12/2022 35, 44  HOKIE PETSHOP

429 JID2022099922 06/12/2022 43  dapur empie

430 DID2022099923 06/12/2022 3  drracik + Logo

431 JID2022099924 06/12/2022 41  BEYOND FIGHTER & LOGO

432 JID2022099925 06/12/2022 43  Matjar Nasi goreng

433 JID2022099926 06/12/2022 43  Pecel sayur Mpok Mineh

434 DID2022099927 06/12/2022 30  ROTI NDESO

435 DID2022099928 06/12/2022 25  Hunais

436 DID2022099929 06/12/2022 3  MAJI
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437 JID2022099930 06/12/2022 35, 41  AREOPAGUS

438 DID2022099931 06/12/2022 6  MACAN SILVER

439 DID2022099933 06/12/2022 3  DYH SKIN GLOW

440 DID2022099934 06/12/2022 25  MAOLA

441 DID2022099935 06/12/2022 29  Greeny Bites

442 DID2022099936 06/12/2022 29  Dimsumore

443 JID2022099937 06/12/2022 43  DAPOER LITTLE BLESSING + LUKISAN

444 DID2022099938 06/12/2022 25, 9, 28  K2SUMMIT DAN LUKISAN

445 DID2022099939 06/12/2022 5  Jonkos Van Panda

446 DID2022099940 06/12/2022 24  FARHA BABY

447 J152022099941 06/12/2022 41  CMCP CERTIFIED MODERN CIRCUMCISION
PROGRAM

448 DID2022099942 06/12/2022 29  FAZIL

449 DID2022099943 06/12/2022 14  RDNB JEWELRY

450 DID2022099944 06/12/2022 5  Jonkos Van Star

451 JID2022099945 06/12/2022 42  RDNB JEWELRY

452 DID2022099946 06/12/2022 25  FREUND

453 DID2022099947 06/12/2022 29  Raffael

454 DID2022099948 06/12/2022 20  KASMARA + LOGO

455 JID2022099949 06/12/2022 40  Trust In Gold

456 JID2022099950 06/12/2022 35  KINGGEE

457 DID2022099951 06/12/2022 7  FLETCHER FCR + LOGO

458 DID2022099952 06/12/2022 25  PRO ATT & Lukisan

459 DID2022099953 06/12/2022 29  ANNE KITCHEN
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460 JID2022099954 06/12/2022 41  Asian Sound Syndicate

461 DID2022099955 06/12/2022 30  Mi_Leaa

462 DID2022099956 06/12/2022 21  Inpimera

463 DID2022099957 06/12/2022 35, 30  JOHAN & Logo

464 JID2022099959 06/12/2022 36  ARANYA ARANYA + LOGO

465 DID2022099960 06/12/2022 24, 40, 25, 26  PLANETONES + logo

466 DID2022100021 06/12/2022 9  IONIC DAN LOGO

467 DID2022100022 06/12/2022 25  M.L Design

468 DID2022100023 06/12/2022 43, 30  ATHYMA

469 DID2022100024 06/12/2022 28  WATCHYOU

470 DID2022100025 06/12/2022 35, 36, 9  Logo

471 JID2022100026 06/12/2022 43  NampolEndez + Logo

472 JID2022100027 06/12/2022 43  CRYSTAL JADE HONG KONG KITCHEN

473 DID2022100028 06/12/2022 21  IWATANI

474 JID2022100029 06/12/2022 35  WATCHYOU

475 JID2022100030 06/12/2022 43  artotel WANDERLUST

476 JID2022100031 06/12/2022 44  Huruf R di ikuti dengan KLINIK UTAMA
RACHMI

477 JID2022100032 06/12/2022 35  ALO YOGA

478 JID2022100034 06/12/2022 43  Pawon Bu Manah

479 DID2022100035 06/12/2022 25  KAHAY

480 JID2022100037 06/12/2022 43  KedaiSolo + Logo

481 DID2022100039 06/12/2022 30  WARUNGNYA NONA

482 JID2022100047 06/12/2022 43  Dinas's Kitchen
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483 JID2022100049 06/12/2022 43  BAKSOGEOL74

484 JID2022100054 06/12/2022 43  Salsa catering

485 DID2022100056 06/12/2022 30  lydn

486 DID2022100059 06/12/2022 30  DEWEPE

487 DID2022100060 06/12/2022 30  Dapur MamaDewi

488 DID2022100067 06/12/2022 30  Boombui Spice Up Your Taste Pride of
Indonesia Authenticity of Spices + Logo

489 DID2022100072 06/12/2022 29  Rafli chan

490 JID2022100073 06/12/2022 43  Legitos

491 DID2022100081 06/12/2022 25  CACHÉ

492 DID2022100082 06/12/2022 5  APOQUEL

493 JID2022100083 06/12/2022 43  DJ.LIA

494 DID2022100084 06/12/2022 16  ZIGZAG Giftstore

495 DID2022100086 06/12/2022 30  DUA RAWIT

496 DID2022100087 06/12/2022 20  WICS+LOGO

497 DID2022100088 06/12/2022 30  AirTeh

498 DID2022100089 06/12/2022 29  SUNDRIED

499 DID2022100090 06/12/2022 19  LOTUS DLI + LOGO

500 JID2022100091 06/12/2022 43  CATERING MAYANG SARI

501 DID2022100092 06/12/2022 9  ZEMISMART logo

502 DID2022100093 06/12/2022 3  Threecha Skin

503 DID2022100094 06/12/2022 9  DURATEL

504 DID2022100095 06/12/2022 28  PETRO SHOOTING CLUB

505 JID2022100096 06/12/2022 38  FORUM KEADILAN TV
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506 DID2022100097 06/12/2022 9  PB TAILS + LOGO

507 DID2022100098 06/12/2022 30  Ayooh Cake n Cookies

508 DID2022100100 06/12/2022 30  nDalem

509 DID2022100101 06/12/2022 3  the melodies

510 DID2022100102 06/12/2022 9  NUCLEAR

511 DID2022100103 06/12/2022 5  Etagesic

512 DID2022100104 06/12/2022 30  Boombui Spice Up Your Taste

513 JID2022100105 06/12/2022 43  Gieocx's

514 DID2022100106 06/12/2022 36, 9, 42  warna warni

515 JID2022100107 06/12/2022 35  LUXEL WATCH DAN LOGO

516 JID2022100108 06/12/2022 37  ZETTA BE AMAZING SERVICES & LUKISAN

517 DID2022100109 06/12/2022 30  Te-Tawar

518 DID2022100110 06/12/2022 30  snack OncaK

519 JID2022100111 06/12/2022 43  Haw’s Kitchen

520 JID2022100112 06/12/2022 41  THE NICE GARDEN + Lukisan

521 JID2022100114 06/12/2022 43  THE NICE GARDEN + Lukisan

522 DID2022100115 06/12/2022 7  MACH 1 DAN HURUF KANJI

523 JID2022100116 06/12/2022 38  ZETTA BE AMAZING SERVICES & LUKISAN

524 JID2022100117 06/12/2022 39  ALT + LOGO

525 DID2022100118 06/12/2022 14  lady pearls

526 DID2022100119 06/12/2022 30  dapoeraos

527 DID2022100121 06/12/2022 12  SUPREMO

528 DID2022100122 06/12/2022 7  TOKYO DIAMOND DAN LUKISAN
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529 DID2022100123 06/12/2022 30  Rephan

530 DID2022100124 06/12/2022 29  EIRENE

531 JID2022100128 06/12/2022 44  KLINIK MAGNOLIA Health & Aesthetic Center

532 DID2022100130 06/12/2022 32, 5  Maskot NutriBear

533 DID2022100136 06/12/2022 29  BAKSO CAKIL MALANG

534 DID2022100143 06/12/2022 7  MABO POWER

535 JID2022100145 06/12/2022 43  Dalgju

536 DID2022100146 06/12/2022 3  BENOITE SKIN

537 DID2022100147 06/12/2022 3  simpless

538 DID2022100149 06/12/2022 1  BTV PALM

539 JID2022100153 06/12/2022 41  INDONESIA RAJA

540 JID2022100154 06/12/2022 41  BEGADANG FILMMAKING COMPETITION

541 DID2022100157 06/12/2022 29, 31  Sea Moss

542 JID2022100160 06/12/2022 41  BALI INTERNATIONAL SHORT FILM
FESTIVAL

543 DID2022100161 06/12/2022 6  GTP

544 JID2022100162 06/12/2022 41  YOUR HEALTHY DOSE OF SHORT FILM

545 JID2022100163 06/12/2022 43  Rasane + Lukisan/Logo

546 JID2022100166 06/12/2022 35  Rasane + Lukisan/Logo

547 DID2022100167 06/12/2022 9  LINCAH.ID

548 JID2022100168 06/12/2022 43  Sari Minang Masakan Padang + Logo

549 DID2022100169 06/12/2022 25  BADIK

550 JID2022100170 06/12/2022 43  Rasane Express + Lukisan/Logo

551 JID2022100171 06/12/2022 41  Batu Nisan
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552 JID2022100172 06/12/2022 35  Sari Minang Masakan Padang + Logo

553 JID2022100176 06/12/2022 35  AMBS

554 JID2022100179 06/12/2022 35  NEEMOME

555 JID2022100181 06/12/2022 44  GOSMILE YOUR FRIENDLY DENTAL CARE

556 DID2022100183 06/12/2022 20  BINTANG ASIA

557 JID2022100185 06/12/2022 41  NEEMOME

558 JID2022100187 06/12/2022 35  Takoyaki Hangat

559 DID2022100188 06/12/2022 3  DAILY WHITE

560 DID2022100190 06/12/2022 3  target

561 JID2022100191 06/12/2022 42  NEEMOME

562 DID2022100192 06/12/2022 3  Huske

563 DID2022100194 06/12/2022 3  JMYBTS

564 DID2022100195 06/12/2022 5  Dental SilkBon

565 DID2022100197 06/12/2022 32  Lukisan Wanita

566 DID2022100307 07/12/2022 3  TIR LIFE

567 DID2022100308 07/12/2022 30  Brownies Anyam

568 JID2022100309 07/12/2022 35  NB NEW BAZAAR TAILOR & TEXTILE +
LOGO

569 JID2022100310 07/12/2022 43  DERASS

570 DID2022100311 07/12/2022 35, 36, 26, 29, 30  EKONOMI SYARIAH Kebaikan Untuk Semua +
Logo

571 JID2022100312 07/12/2022 37  PARAHYANGAN FO & BUSINESS PARK

572 DID2022100314 07/12/2022 30  TIN TIN + LUKISAN

573 DID2022100315 07/12/2022 30  DAPURQOMARIYAH

574 DID2022100316 07/12/2022 3  MISOOL BEAUTY
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575 DID2022100317 07/12/2022 5  NS MAG

576 DID2022100318 07/12/2022 30  CIE-CIE QUE

577 DID2022100319 07/12/2022 5  TIR LIFE

578 DID2022100320 07/12/2022 29  BUREBI

579 DID2022100321 07/12/2022 11  V12 + LOGO

580 DID2022100322 07/12/2022 29  MOZZADONNA

581 DID2022100323 07/12/2022 20  IKAPIKA + LOGO

582 DID2022100324 07/12/2022 3  Haroem

583 DID2022100325 07/12/2022 14  La Vienne Jewellery

584 DID2022100326 07/12/2022 1  TechnoChel

585 DID2022100327 07/12/2022 16  TIR LIFE

586 JID2022100328 07/12/2022 43  GADINGQ CATERING

587 DID2022100329 07/12/2022 24  PUTRI SENGGIGI

588 DID2022100330 07/12/2022 9  VOKELL

589 DID2022100332 07/12/2022 30  DH2 HONEY

590 JID2022100333 07/12/2022 35  IKAPIKA + LOGO

591 JID2022100334 07/12/2022 44  PeduliLindungi+Logo

592 JID2022100335 07/12/2022 41  IKAPIKA + LOGO

593 JID2022100336 07/12/2022 35  GARUDALED

594 DID2022100337 07/12/2022 9  GHZ

595 JID2022100338 07/12/2022 35  TIR LIFE

596 D212022100339 07/12/2022 30  MANDELA

597 DID2022100340 07/12/2022 3  MAGIC CHEMICAL
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598 DID2022100341 07/12/2022 11  GRAITTO

599 JID2022100342 07/12/2022 42  PeduliLindungi+Logo

600 DID2022100343 07/12/2022 12  EVITS

601 DID2022100344 07/12/2022 3  MERCAN

602 JID2022100345 07/12/2022 43  MIE JAWARA SAMBAL NUSANTARA + LOGO

603 DID2022100346 07/12/2022 3  Purnama Fairy Beauty

604 DID2022100347 07/12/2022 30  G-50

605 JID2022100348 07/12/2022 35  MADAM COAT + LOGO

606 DID2022100349 07/12/2022 3  bizons Indonesia

607 DID2022100350 07/12/2022 3  SEZA + LOGO

608 DID2022100351 07/12/2022 29  FD FANDYA

609 DID2022100352 07/12/2022 6  DIAMANTE STEEL + LOGO

610 DID2022100353 07/12/2022 9  PeduliLindungi+Logo

611 DID2022100354 07/12/2022 31  rooftop garden

612 DID2022100355 07/12/2022 3  Us-Sunnah + Huruf Urdu

613 DID2022100356 07/12/2022 30  GUMMY'S PASTRY

614 DID2022100357 07/12/2022 30  ARIRA

615 JID2022100358 07/12/2022 35  ACENTRA ELEKTRONIK

616 DID2022100359 07/12/2022 3  AMOR.HOMME

617 DID2022100360 07/12/2022 30  Nuqiqu

618 JID2022100361 07/12/2022 37  LAUNDRY KILAT + LOGO

619 DID2022100362 07/12/2022 30  ShellaBabel

620 D212022100364 07/12/2022 29  Keripik Tempe "NENO"
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621 JID2022100365 07/12/2022 35  DIENTE DE LEON LAUNDRY + LOGO

622 JID2022100366 07/12/2022 41  PEPSOHILLS CIRCUIT-BOGOR + LOGO

623 DID2022100367 07/12/2022 9  Find N Flip

624 JID2022100368 07/12/2022 37  DIENTE DE LEON LAUNDRY + LOGO

625 DID2022100369 07/12/2022 7  YMAX + LOGO

626 DID2022100370 07/12/2022 35, 43, 30  The Food Chain

627 DID2022100371 07/12/2022 29  PECEL HASEYO!

628 DID2022100372 07/12/2022 21  PURUNEA

629 JID2022100373 07/12/2022 44  PAVILIONBEAUTY

630 DID2022100374 07/12/2022 4  WANENLUBE

631 JID2022100375 07/12/2022 35  MOTOVINDO

632 DID2022100376 07/12/2022 3  WHITEHAVEN

633 DID2022100377 07/12/2022 35, 21  ZOOMANJEE – Mother Nature Provides, We
Do The Rest + LOGO

634 JID2022100378 07/12/2022 41  FRANSISKUS ALVIN dan Logo

635 JID2022100379 07/12/2022 38  Accelerate YourITCareer

636 DID2022100379 07/12/2022 25  IS TOURING : Merupakan Suatu Penamaan

637 DID2022100381 07/12/2022 9  YMAX + LOGO

638 DID2022100382 07/12/2022 25  CIBLEK + GAMBAR

639 JID2022100383 07/12/2022 35  VINYX + LOGO

640 DID2022100384 07/12/2022 29  LISCA

641 DID2022100385 07/12/2022 30  MAMAMUTI

642 D162022100386 07/12/2022 34  Roktab Rokok Talas Beneng

643 D162022100387 07/12/2022 5  Sang’s
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644 DID2022100388 07/12/2022 25  KRESNO + Gambar

645 D162022100389 07/12/2022 5  Rumah Prana

646 D162022100390 07/12/2022 20  Uma Sari

647 DID2022100391 07/12/2022 30  Es.Teh Ayu

648 JID2022100392 07/12/2022 35  Oui patisseri

649 JID2022100393 07/12/2022 43  Tjantik 3

650 DID2022100394 07/12/2022 3  IBshine skin

651 JID2022100394 07/12/2022 35  KARINADI OFFICIAL STORE

652 DID2022100395 07/12/2022 29  MAGLAM LA'PASTE dan Lukisan

653 D102022100396 07/12/2022 9  AUDIOTIP TOP + Logo

654 DID2022100397 07/12/2022 30  MAGLAM LA'PASTE dan Lukisan

655 D102022100398 07/12/2022 25  SrikayaMas + Logo

656 DID2022100399 07/12/2022 30  PEPITA HOMEBAKER

657 DID2022100400 07/12/2022 25  RAIDER  + GAMBAR

658 DID2022100401 07/12/2022 25  VALEEQA BY SMEKTIS

659 DID2022100402 07/12/2022 3  NYRIA DREAM

660 JID2022100403 07/12/2022 43  GANDHOK SIMBOK

661 DID2022100404 07/12/2022 30  Miauw Ricebowl

662 DID2022100405 07/12/2022 30  BAKULAN MBOK GEK

663 DID2022100406 07/12/2022 25  DAYMEN

664 DID2022100407 07/12/2022 9  Hallaw

665 JID2022100408 07/12/2022 42  Ashworth

666 DID2022100409 07/12/2022 16  ABC MARKIS
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667 JID2022100410 07/12/2022 41  RANCA UPAS

668 JID2022100411 07/12/2022 42  Ashworth + Logo

669 DID2022100412 07/12/2022 29  SKP SNACK

670 DID2022100413 07/12/2022 18  Mr.Quilting

671 DID2022100414 07/12/2022 25  SIPOOD + GAMBAR

672 DID2022100415 07/12/2022 5  ZELONA zenith

673 JID2022100416 07/12/2022 35  NYRIA DREAM

674 DID2022100417 07/12/2022 30  GORMA

675 DID2022100418 07/12/2022 19  Sahabat Panel Indonesia

676 DID2022100419 07/12/2022 9  GENMED

677 DID2022100420 07/12/2022 30  Bonanafood

678 DID2022100421 07/12/2022 9  VIRYA SEMESTA

679 JID2022100422 07/12/2022 41  Kawah Putih

680 DID2022100423 07/12/2022 29  EMIH

681 DID2022100424 07/12/2022 30  NINONIMAS

682 DID2022100425 07/12/2022 11  4s Technology

683 JID2022100426 07/12/2022 43  EAT ME! & LOGO

684 DID2022100427 07/12/2022 30  TBM Teras Bomie'98

685 DID2022100428 07/12/2022 5  GENMED

686 J322022100429 07/12/2022 41  OLENAS

687 DID2022100430 07/12/2022 29  Zahlia Snack

688 JID2022100432 07/12/2022 43  bakmiuje

689 DID2022100433 07/12/2022 30  Peyek Emplok Wik Wok
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690 DID2022100434 07/12/2022 16  GENMED

691 JID2022100435 07/12/2022 44  SEVEN BARBER

692 DID2022100436 07/12/2022 30  Maryam Fam's

693 DID2022100437 07/12/2022 12  FCA municipal

694 DID2022100438 07/12/2022 25  KHALIAN

695 DID2022100439 07/12/2022 30  MiTT

696 DID2022100440 07/12/2022 32  PROBIOFIK

697 JID2022100441 07/12/2022 43  Dapur Fazhayya

698 DID2022100442 07/12/2022 29  Wixstix

699 DID2022100443 07/12/2022 3  Matte Glide

700 DID2022100444 07/12/2022 3  mielle PROFESSIONAL

701 DID2022100445 07/12/2022 25  CHESS

702 DID2022100446 07/12/2022 30  MBONDOET

703 DID2022100447 07/12/2022 30  BLUEPINK

704 DID2022100448 07/12/2022 31  Ghonam Aqiqah

705 DID2022100449 07/12/2022 3  TYS

706 DID2022100450 07/12/2022 7  FCA municipal

707 DID2022100451 07/12/2022 27  BUTTERFLY KARPET

708 DID2022100452 07/12/2022 3  Tri-coat

709 DID2022100453 07/12/2022 3  TYS TONGYANSHU

710 DID2022100454 07/12/2022 8  FIXTOP + LOGO

711 DID2022100455 07/12/2022 29  MAGLAM LA'CACAO dan Lukisan

712 DID2022100456 07/12/2022 30  MAGLAM LA'CACAO dan Lukisan
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713 DID2022100457 07/12/2022 29  MAGLAM LA'CHOKO dan Lukisan

714 DID2022100458 07/12/2022 3  Hearth & Hand

715 DID2022100459 07/12/2022 30  MAGLAM LA'CHOKO dan Lukisan

716 DID2022100460 07/12/2022 3, 44  MUST BEAUTY

717 DID2022100461 07/12/2022 29  MAGLAM LA'BAKEST dan Lukisan

718 DID2022100462 07/12/2022 30  Warung Gue

719 DID2022100463 07/12/2022 17  YMAX + LOGO

720 D112022100464 07/12/2022 30  Cake Pisang Pontianak

721 DID2022100465 07/12/2022 29  IKAN QU

722 DID2022100585 07/12/2022 3  TOKYO DIAMOND DAN LUKISAN

723 DID2022100586 07/12/2022 29  DIMSUM Mama Ina

724 DID2022100587 07/12/2022 25  SQ SAQUEENA TEXTILE + LOGO

725 DID2022100588 07/12/2022 9  Shenler

726 JID2022100589 07/12/2022 44  for the people

727 DID2022100590 07/12/2022 30  Kue Balok Nusantara

728 JID2022100591 07/12/2022 43  CASI CIELO

729 DID2022100592 07/12/2022 7  WIFS

730 DID2022100593 07/12/2022 30  Iothore

731 DID2022100594 07/12/2022 3  CHISEON

732 DID2022100595 07/12/2022 19  WIFS

733 DID2022100596 07/12/2022 30  HUATCAI + HURUF KANJI

734 JID2022100597 07/12/2022 41  TMS Theme Park Management Service

735 DID2022100598 07/12/2022 29  Pretty Patties
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736 DID2022100599 07/12/2022 30  Rogayah

737 DID2022100600 07/12/2022 20  WIFS

738 DID2022100601 07/12/2022 18  EKONOMI SYARIAH Kebaikan Untuk Semua +
Logo

739 DID2022100602 07/12/2022 29  FOODAVETTA

740 DID2022100603 07/12/2022 28  MEGA Logo

741 JID2022100604 07/12/2022 43  marem

742 DID2022100605 07/12/2022 31  Dr. Tim’s Lukisan

743 DID2022100606 07/12/2022 3  JIORIE

744 DID2022100607 07/12/2022 30  NEMIRA'S

745 DID2022100608 07/12/2022 29  Nadzkiya

746 DID2022100609 07/12/2022 28  IDD dan Huruf Kanji

747 DID2022100610 07/12/2022 34  KING DEJAVA Classic

748 DID2022100611 07/12/2022 30  Dapoer None Tini

749 DID2022100612 07/12/2022 3  MAVY

750 DID2022100613 07/12/2022 29  BANDAR CiLOK

751 D212022100614 07/12/2022 30  NYOLA COFFEE

752 JID2022100615 07/12/2022 44  WFSC Aesthetic & Anti Aging Clinic

753 DID2022100616 07/12/2022 9  OneSOS

754 DID2022100617 07/12/2022 25, 26  Logo kd

755 DID2022100618 07/12/2022 30  KERAK TELOR PAK SOLIHIN PADEMANGAN

756 DID2022100619 07/12/2022 29  Mb' Sit

757 DID2022100620 07/12/2022 30  Juwan dapurnye mpo juju

758 DID2022100621 07/12/2022 3  VEDENI
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759 DID2022100622 07/12/2022 3  VANEKAA

760 JID2022100623 07/12/2022 35  DKatalis

761 JID2022100624 07/12/2022 45  CORNERSTONE + LOGO

762 DID2022100625 07/12/2022 30  Bunban Cake & Snack

763 DID2022100626 07/12/2022 29  Asinan_Kekinian

764 JID2022100627 07/12/2022 35  MEGAVAPEZ & Lukisan

765 JID2022100628 07/12/2022 43  Next%

766 JID2022100629 07/12/2022 43  HOWITZER

767 DID2022100630 07/12/2022 3  DROPNAKD dan Logo

768 DID2022100631 07/12/2022 5  FAN YOUTH

769 DID2022100632 07/12/2022 30  QR Pastryhouse + Logo

770 JID2022100633 07/12/2022 43  Catering SYISUKA

771 DID2022100634 07/12/2022 1  ROOTANI

772 D102022100636 07/12/2022 31  SS 02 TAHTA + LOGO/LUKISAN

773 DID2022100637 07/12/2022 30  Brayyy'Rin'Food And Snack

774 DID2022100638 07/12/2022 31  ZUNA

775 DID2022100639 07/12/2022 29  MANNA NAKED RECIPE + LOGO MNR

776 DID2022100640 07/12/2022 19  SUNFORT (LOGO)

777 D212022100641 07/12/2022 30  ATTHORIQ

778 D212022100642 07/12/2022 30  PEYEK ANJUNI

779 JID2022100643 07/12/2022 42  KESIA

780 D102022100644 07/12/2022 31  SS 01 NIRWANA + LOGO/LUKISAN

781 DID2022100645 07/12/2022 3  Myroslava Kaniya
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782 JID2022100646 07/12/2022 43  NUMAMI

783 D102022100648 07/12/2022 31  SS 03 BRAHMANA + LOGO/LUKISAN

784 JID2022100649 07/12/2022 43  MIE BUNGSU 89 + GAMBAR

785 DID2022100651 07/12/2022 5  Kalgen DNA + Logo

786 JID2022100652 07/12/2022 43   D’nabila

787 DID2022100653 07/12/2022 5  Kalgen DNA + Logo

788 JID2022100654 07/12/2022 44  Glucare

789 DID2022100655 07/12/2022 31  DAMAI

790 DID2022100656 07/12/2022 30  AACHI

791 D212022100657 07/12/2022 29  Tripel NF

792 DID2022100658 07/12/2022 16  RS Orthopedi SIAGA RAYA

793 DID2022100659 07/12/2022 10  ABMED & Lukisan

794 JID2022100660 07/12/2022 41  The Kumite

795 JID2022100661 07/12/2022 38  A3 NET

796 DID2022100662 07/12/2022 30  ZAFIRA

797 JID2022100663 07/12/2022 44  RS Orthopedi SIAGA RAYA

798 DID2022100664 07/12/2022 16  RS Orthopedi SIAGA RAYA + Logo

799 D212022100665 07/12/2022 29  Basreng Stick  " Aa "

800 DID2022100666 07/12/2022 16  Lukisan

801 DID2022100667 07/12/2022 35, 10  Holycare

802 JID2022100668 07/12/2022 44  Lukisan

803 JID2022100670 07/12/2022 42  DKatalis

804 JID2022100671 07/12/2022 35  VAPEVORA
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805 JID2022100672 07/12/2022 44  RS Orthopedi SIAGA RAYA + Logo

806 JID2022100673 07/12/2022 35  FUKU SAWA + LOGO

807 JID2022100675 07/12/2022 36  Hatta Property & Lukisan

808 DID2022100676 07/12/2022 3  SCENT SITIVE

809 DID2022100677 07/12/2022 16  XBOOK

810 DID2022100678 07/12/2022 32  Kane Drink

811 DID2022100679 07/12/2022 3  MEGICHELLE BEAUTY CARE

812 DID2022100680 07/12/2022 9  RYC + LOGO

813 JID2022100681 07/12/2022 44  MEGICHELLE BEAUTY CARE

814 JID2022100682 07/12/2022 42  LOGO

815 DID2022100683 07/12/2022 5  BIMORI

816 DID2022100684 07/12/2022 20  KYUSHUKA

817 DID2022100685 07/12/2022 3  dr.Nat

818 JID2022100686 07/12/2022 35  ADESCO FARMS

819 DID2022100687 07/12/2022 3  NIKARA SPA & LOGO

820 DID2022100688 07/12/2022 25  KYUSHUKA

821 JID2022100689 07/12/2022 44  NIKARA SPA & LOGO

822 DID2022100690 07/12/2022 7  NUK PERFORMANCE + LOGO

823 DID2022100691 07/12/2022 3  Shingmulwon

824 DID2022100692 07/12/2022 7  AMPHITREX + LOGO

825 JID2022100693 07/12/2022 41  Barisan Patah Hati

826 JID2022100694 07/12/2022 35  Barisan Patah Hati

827 DID2022100695 07/12/2022 3  Namju Skincare
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828 DID2022100696 07/12/2022 30  Previmin

829 DID2022100697 07/12/2022 25  LAW RI

830 DID2022100698 07/12/2022 25  Barisan Patah Hati

831 DID2022100699 07/12/2022 16  Barisan Patah Hati

832 DID2022100701 07/12/2022 25  RIDE WITH PRIDE

833 JID2022100702 07/12/2022 41  Barisan Pemersatu Hati

834 DID2022100703 07/12/2022 30  Key-Qo

835 DID2022100704 07/12/2022 11  Bio MIF

836 DID2022100706 07/12/2022 30  Rma

837 JID2022100707 07/12/2022 35  Barisan Pemersatu Hati

838 DID2022100708 07/12/2022 3  Julis

839 DID2022100709 07/12/2022 16, 38, 9, 41, 25, 28  VALORANT CHAMPIONS TOUR

840 DID2022100710 07/12/2022 21  KINWARE

841 DID2022100711 07/12/2022 25  Barisan Pemersatu Hati

842 DID2022100712 07/12/2022 16  Barisan Pemersatu Hati

843 DID2022100713 07/12/2022 3  PorseLUX

844 DID2022100714 07/12/2022 3  Jeandra

845 DID2022100715 07/12/2022 30  Yolah

846 DID2022100716 07/12/2022 29  Sie Crispy+Lukisan

847 DID2022100718 07/12/2022 25  minne

848 DID2022100719 07/12/2022 30  Piafanda

849 DID2022100720 07/12/2022 9  SMARTCLICK + LOGO

850 DID2022100721 07/12/2022 18  RAJUTKU+LUKISAN
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851 JID2022100722 07/12/2022 35  FAZMO Bisa Gajian Tiap Hari + logo

852 DID2022100723 07/12/2022 9  Motivo

853 DID2022100724 07/12/2022 3  SOHLEE

854 DID2022100725 07/12/2022 3  BV BEAUTY + LOGO

855 DID2022100726 07/12/2022 25  Malewa Basic

856 DID2022100727 07/12/2022 3  SALL BEAUTY

857 DID2022100729 07/12/2022 30  GAZBIYYA GBY+LOGO

858 DID2022100730 07/12/2022 3  Ai Yeu

859 DID2022100732 07/12/2022 3  APRIEL DNA BEAUTY GLOW + LOGO

860 JID2022100733 07/12/2022 39  MSM TOUR & TRAVEL + LOGO

861 JID2022100734 07/12/2022 44  APOTEK ASIH FARMA

862 DID2022100735 07/12/2022 25  hellonomi

863 JID2022100736 07/12/2022 35  TANPANAMA HELM

864 DID2022100738 07/12/2022 7  INTUITIVE

865 DID2022100739 07/12/2022 3, 5  kala semerbak.

866 JID2022100740 07/12/2022 40  Urban Indo Manufaktur

867 DID2022100741 07/12/2022 18  SPLASHROUTH

868 DID2022100742 07/12/2022 25  KHDJH

869 DID2022100743 07/12/2022 25  SHKATA

870 DID2022100744 07/12/2022 25  STWOD

871 DID2022100745 07/12/2022 25  ZIROTZ

872 DID2022100746 07/12/2022 30  FIHAI

873 JID2022100747 07/12/2022 43  WARUNG DUDIEK
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874 DID2022100748 07/12/2022 3  Mahessi DERMA CARE

875 DID2022100749 07/12/2022 29  SOSIS GORENG

876 JID2022100750 07/12/2022 35  CAHAYA SWALAYAN

877 DID2022100751 07/12/2022 5  RVL

878 DID2022100752 07/12/2022 30  DELIMA + LOGO

879 DID2022100753 07/12/2022 29  WanBid

880 DID2022100754 07/12/2022 3  GENMEN

881 DID2022100756 07/12/2022 10  ARTISTRY

882 JID2022100757 07/12/2022 41  FORMI FORUM MUSIK INDIE INDONESIA +
LOGO F

883 JID2022100758 07/12/2022 44  FA (LOGO)

884 DID2022100759 07/12/2022 3  MILAGRO

885 DID2022100760 07/12/2022 5  Lengaa

886 JID2022100761 07/12/2022 43  KEDAI CHOTEACO

887 JID2022100764 07/12/2022 43  Mie Nang Neng

Jakarta, 09/12/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 23:18:45
540   EtiketDID2022081654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan raya Cikoneng 345 Cikoneng , Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46261
Wahyu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Es Goyobod Durian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman es buah durian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 08:53:42
540   EtiketJ072022083094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PADEMANGAN 1 GG. 10 NO. 20 RT. 11 RW. 04, KEL. PADEMANGAN TIMUR,
KEC. PADEMANGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

DHIYA ULHAQ TINO PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBAL GORENG KRECEK HJ. PADMINI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hijau, dan Kuning Gading
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penjualan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:19:30
540   EtiketDID2022085086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUKIT NIRWANA 2 BLOK B. NO 17 , Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233
A. FERINA HERBOURINA BONITA, ANDI MUHAMAD IQBAL AKBAR ASFAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Piro_Lischar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===media tanam untuk tanaman; pupuk cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 13:46:47
540   EtiketJID2022088664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Candiloka S2/29, Balonggabus, Candi, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61271

Januarico Alif Darmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Du Bum, du hwang-geum wol (dua bulan emas)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Du Bum, Dua Bulan Emas
591 Uraian Warna : Jingga, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kedai makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/11/2022 14:16:54
540   EtiketJID2022089438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Jend A Yani no 8, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13230
Emmy Suhartini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bogaemie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, merah, coklat, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/11/2022 16:48:21
018701833 11/05/2022 EM

540   EtiketDID2022090914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND United Kingdom
ISLESTARR HOLDINGS LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PILLOW TALK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cincin [perhiasan]; Jam dan arloji; Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Jimat (hiasan) untuk gantungan

kunci; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia;
anting-anting; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian komponen untuk perhiasan; batu berharga dan semi mulia; batu
permata; bros [perhiasan]; gantungan kunci; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob
dekoratif]; gelang; gelang kaki [perhiasan]; kalung [perhiasan]; kotak logam mulia; kotak perhiasan; liontin; logam mulia dan
paduannya; mahkota===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/11/2022 16:55:26
018701833 11/05/2022 EM

540   EtiketDID2022090919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND United Kingdom
ISLESTARR HOLDINGS LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PILLOW TALK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pegangan tas; Tali bahu dari kulit; Tas dokumen; Tas-tas; Tempat buku cek; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; dompet;

dompet kartu; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; koper dan tas jinjing;
kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung matahari; ransel; sabuk kulit; tas; tas belanja; tas
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bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas jinjing serba guna; tas jinjing untuk
membawa pakaian; tas kantor; tas musik; tas olahraga; tas pantai; tas pundak; tas sepatu bot; tas tangan; tas tangan, dompet
dan dompet; tas untuk membawa dokumen; tongkat jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/11/2022 17:10:35
018701833 11/05/2022 EM

540   EtiketDID2022090927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND United Kingdom
ISLESTARR HOLDINGS LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PILLOW TALK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penutup telinga; Atasan sebagai pakaian; Bretel [suspender]; Celana jeans; Dungaree; Jaket-jaket; Jubah; Kaos

tanpa lengan; Pakaian Jogging; Pakaian joging; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian untuk kegiatan aktif; Rompi;
Sarung tangan musim dingin; Sepatu olahraga atau santai; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Syal; T-shirt; alas kaki;
atasan berkerudung; baju olahraga; bandana; bando; baret; beanies; bikini top; blus; bodices [pakaian dalam]; bra olahraga;
bralettes; cardigan; celana ketat; celana panjang; celana pendek; dasi; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; gaun; gaun
ganti; jas; jumper yoga; jumpsuit; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kamisol; kaos kaki panjang; kaos polo;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki; kemeja; kerudung; korset; mantel; masker tidur; muffs [pakaian]; oto, bukan
dari kertas; pakaian; pakaian bermain; pakaian dalam; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian renang; pakaian tidur;
pelindung kaki (celana); penutup kepala; piyama; rok; rompi; sabuk untuk pakaian; sandal; sandal jepit; sandal untuk mandi;
sarung tangan; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak-tinggi; sepatu olahraga; topi; topi mandi; trainer (alas kaki); tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/11/2022 14:04:41
540   EtiketDID2022092339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Selatan, Desa Harjatani Kec. Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten
PT. Citra Samudra Distribusindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPAROCK  + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING + MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Ayam Goreng ; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; Nasi

Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Roti
pastry; Roti tawar manis; burger keju [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; es krim; es krim buah; es krim dan produk es
krim; es krim mochi; es krim sundae; es krim susu; gula cair; gula kristal putih; gula merah; gula tebu pasir; hamburger
[sandwich]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue es krim; produk daging berupa burger
[sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk es krim; produk-produk roti untuk makanan; roti goreng; roti
oriental; sandwich burger daging sapi; sandwich burger sayuran; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 09:53:14
540   EtiketDID2022093090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tambakagung RT 003 RW 001 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59252

DIAS EKO ERRY AKHMADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NatKa
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; Hijau; Kuning dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===garam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 09:53:49
540   EtiketDID2022093091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Glondong RT 002/- Tirtonirmolo , Kec. Kasihan , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta,
55181

Happy Pranata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hepi Kalista
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,

kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sweater; kaos oblong; kemeja polo; pakaian; pakaian, termasuk pakaian jadi,
kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian
tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; topi; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep
pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 09:58:26
540   EtiketDID2022093092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Eramas 2000 Blok B 11/4  Pulogebang Jaktim, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13950

Eko Rahardjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer ONO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat, merah muda, hijau, putih, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:02:16
540   EtiketDID2022093093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Pandan RT. 006 RW. 004 Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten ,
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, 69455

SY. AGIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHIRID BAALAWI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda (1AB24D), Hijau Tua (156735)
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:04:42
540   EtiketDID2022093095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MENDIT BARAT NO. 60 RT 02 RW 02 MANGLIAWAN, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65154

BERNARD DANIEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGALAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok

elektrik; filter rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok
putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:07:36
540   EtiketDID2022093096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandengan Utara I No. 18, Rt. 003 Rw. 010, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

TJONG HAO IE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARPERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); CD; DVD;

Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Headsets untuk telepon
genggam; Helm olahraga; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Pelindung dan penyangga untuk pemutar
musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan
untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan
komputer tablet; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar
diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer
tablet; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk
memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Stand
yang disesuaikan untuk ponsel; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB flash drive;
aksesoris kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus
komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; alas mouse; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
aplikasi seluler yang dapat diunduh; buku audio; cakram permainan video; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan
komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; disk game komputer; earphone; game komputer
yang dapat diunduh; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; headphone; kacamata; kacamata pelindung dari sinar
matahari; kamera; kartrid permainan komputer; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara
magnetis; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; katrid
permainan video; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan
perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; magnet dekoratif; mikrofon; nada dering yang dapat diunduh; papan ketik; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA];; Casing (wadah) dari
kulit untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar;
Casing komputer; Die prosesor kemasan dan casing; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer; Headsets untuk
telepon genggam; Hub USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel pengisi daya listrik; Pengisi
daya; Pengisi daya USB yang disesuaikan untuk soket pemantik rokok pada mobil; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya
usb untuk ponsel; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh;
Tali jam tangan pintar; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone
cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris telepon seluler, yaitu
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headset, tali telepon genggam; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk earphone; casing dan
cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing
untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan
selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; earphone; earphone
nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio; earphone untuk telepon
seluler; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset; headset augmented reality; headset dan helm virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel; headset
nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel
untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset stereo; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon selular; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kabel adaptor listrik untuk headset; pengendali elektronik untuk
digunakan dengan headset augmented reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual;
penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya di mobil tanpa kabel;
pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya untuk ponsel; penutup casing silikon untuk telepon seluler; peralatan telepon nirkabel;
perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak realitas virtual untuk
mengoperasikan headset realitas virtual; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel; tas disesuaikan untuk laptop; tas lengan
laptop; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; tutup pelindung dan casing untuk
computer tablet dan perangkat mobile===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:13:45
540   EtiketJID2022093097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H Awaludin II No 30 RT 003/RW 017, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Khasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAROENG.BUNDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengolahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:15:57
540   EtiketDID2022093098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Sahari IX RT005/004 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Fatchuroh Nila Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PinkInFashionCraft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat rambut bahan kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:17:49
540   EtiketDID2022093099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.  AKBP. H. Umar No.08 RT. 001 RW. 001 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 31028

Ririn Kurniati
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RC Ririn Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Putih, Pink Fanta
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bros perhiasan; bros [perhiasan]; bros perhiasan; kalung [perhiasan]; kalung dari logam mulia; kalung, bukan dari logam

mulia; peniti hias bros (perhiasan); peniti hias bros batu berharga (perhiasan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:25:44
540   EtiketDID2022093100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.RUKEM JAYA IV NO.44 UJUNG MENTENG , Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta

MOCHAMAD ANSORI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kaafiar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; sepatu dan alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:29:11
540   EtiketDID2022093101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Moh Soleh I/F.49 RT.003 RW.006 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10420

Etih Sekartini Djaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Amora
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu, Krem, Kuning, Oren, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:29:46
540   EtiketDID2022093102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Selopuro RT 003 RW 001 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59271

FATKHUR ROHIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HISBUL BAHR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Biru; Putih dan Cokelat
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511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:32:55
540   EtiketDID2022093103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lidah Harapan IV C No. 11 RT.07 RW.05 Kel. Lidah Wetan Kec. Lakarsantri, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60213

Dra. Sri Rahayu Listiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lifeana + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Hijab; Mukena; Tunik jumbo (pakaian); gamis; jilbab; pakaian jadi; sarung; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:37:43
540   EtiketDID2022093105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Potre Koneng Gg. III No. 28 Perum BSA RT. 003 RW. 008 Desa Kolor Kecamatan
Kota Sumenep , Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, 69417

SUSI WULANDARI, S.Pd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHAANAKYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam (000000), Merah (D32427)
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:39:54
540   EtiketJID2022093107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Benda 2 No. 11, RT 002 RW 001, Ciganjur, Jagakarsa, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Irmayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DANDANG GURIH + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:42:28
540   EtiketJID2022093108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEPU DALAM GG.VII/95 RT.008 RW.003 KEL. KEMAYORAN KEC.
KEMAYORAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610

LULUK WIBOWO

Halaman 48 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAK'GEMBOEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===katering untuk penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:55:12
540   EtiketDID2022093110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Melawan 26/4 RT 007/007 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.  Sawah Besar
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

KASMITO TINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRATU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Anklet [kaus kaki]; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian ujung alas kaki;
Bandana anak-anak; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Dasi yang
terbuat dari alas kaki sutra; Gaun malam; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaus kaki sepak bola Amerika;
Kaus kaki setinggi lutut; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk
digunakan dalam industri hiburan; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; sarung tangan; Lis untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian untuk olahraga kriket,
sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian-pakaian pria
dan wanita termasuk pakaian renang; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup
kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim
dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun tangan;
Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala;
Syal, shawls (syal); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala)
renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit;
Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja
Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung
kepala wanita (pakaian); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki ortopedi; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; atasan chemise (jenis pakaian dalam
untuk wanita); bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk
alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju kaos bertopi;
bandana; bandana [syal]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka];
celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana
boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana
hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik;
celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
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[pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek bib; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek pria yang menjadi pakaian; celana pendek rugby; celana
pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang; celana pendek
untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana renang; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai; celana untuk
olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chullos [topi dengan penutup telinga]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; helm
liner [hiasan kepala]; jaket dan celana tahan air; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; kaos replika, celana pendek dan
kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; karet [alas kaki]; kaus
kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki antiperspiran; kaus kaki baju pria; kaus kaki
bersepeda; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus
kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai;
kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki
wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha
kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja bersepeda; kemeja empuk untuk penggunaan atletik;
kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja
kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan;
kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja
untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; maillots [kaus kaki];
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; melawan celana
pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; miters [topi]; muffler [syal leher]; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; pengikat kaus kaki; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk
melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); perangkat yang tidak tergelincir
untuk alas kaki; pompa [alas kaki]; puncak topi; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola
Amerika; rok celana; sandal jepit [alas kaki]; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan
bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung
tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard;
sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung
tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat
dari kulit, kulit atau bulu; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu dan alas kaki; sepatu hak untuk
alas kaki; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki
tetap bersih; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal
wanita; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol untuk alas kaki; suge-gasa [topi topi]; suspender kaus kaki; syal; syal bahu;
syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra;
syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tips untuk alas kaki; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di
kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki
[bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi
militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian];
topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang
pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat
tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi,
topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 10:58:09
540   EtiketDID2022093111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 979/92-94, 29 Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya
Thai District, Bangkok 10400

i-Tail Corporation Public Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: i-Tail & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : i-Tail = Merupakan bagian dari nama pemohon
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591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Biru Muda, Biru Tua, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan makanan hewan; benih-benih; makanan hewan; makanan kaleng untuk anjing; makanan kaleng untuk kucing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:00:26
540   EtiketJ222022093113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RESONEGARAN GK V322 RT/RW 056/012 TERBAN GONDOKUSUMAN
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

ELVI VERONICA TENGKER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOMAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk

kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara
online; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea;
Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran khusus pempek; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan
utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering;
hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa restoran; jasa restoran dan
katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan agen
untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan
bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan makan malam dan
restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan
restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan
ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor
untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan
hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan
fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi
mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs
web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan
katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:03:05
540   EtiketDID2022093115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mekarsari No. 27 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa
Kidul Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40237

Dr. dr. Theresia Monica Rahardjo, Sp.An., KIC., M.Si., MM., MARS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Candra Suratmaja S.P.,S.H.
Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Doc mo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Doc mo = Merupakan singkatan dari Dr. dr. Theresia Monica Rahardjo, Sp.An., KIC., M.Si., MM., MARS
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Sabun Mandi; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; make-up [kosmetik]; parfum;

parfum cair; parfum dan cologne; pasta gigi; sabun cair; sabun mandi cair; sabun wangi; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:07:17
540   EtiketDID2022093116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TKI 1 BLOK G NO 24B RT 006 RW 016 KELURAHAN MARGAHAYU SELATAN
KECAMATAN MARGAHAYU, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40226

WILLI JAYALAKSANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Home and Klin Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih

kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pewangi pakaian; Sabun Cuci
Piring; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; cairan
pembersih kaca depan mobil; cairan penghilang noda; deterjen; deterjen cucian; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; pemutih cucian; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; sabun cair; sabun
cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun-sabun; sampo mobil; sediaan binatu; sediaan membersihkan
kendaraan; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk menggosok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:08:31
540   EtiketDID2022093117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Concat regency B-2, Gempol, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Robby Yulianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RVLN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
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scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; bahan kikis; kain dan kertas abrasif; lembar abrasif;
pasta abrasif; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun mandi cair;
sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan abrasif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:10:07
540   EtiketDID2022093118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BINONG TENGAH RT.001 RW.002 BINONG, BATUNUNGGAL, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40275

ITA DIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVERLOADY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan

sebagai pakaian; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bantalan anti keringat (bagian dari
pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian);
Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat);
Bawahan sebagai pakaian; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Flashes (pakaian); Gamis pria; Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki
(Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Jubah mandi dan topi yang
dikenakan saat tidur; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu);
Kaus pakaian; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Syal; kostum untuk
digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian renang;
pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan; Kulit bagian atas sepatu; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana
pakaian]; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian
Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga;
Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bayi; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi;
Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif;
Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk
yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat
dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian,
yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung
telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha
(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Peukayan
Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun
(pakaian); Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang
tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap
air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari
lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setelan pakaian main; Singkot
(Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sol sepatu; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos
Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian
Adat); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
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alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk bayi dan balita;
artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan chemise (jenis pakaian dalam untuk wanita);
bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju kaos
[pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band
leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara
silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; bawahan atletik; bawahan sebagai pakaian; bingkai topi [kerangka]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus
[pakaian]; bodices [pakaian dalam]; bootee (sepatu bayi wol); bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi
pakaian; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan
dengan pakaian luar; celana pakaian; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bermuda [pakaian]; celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek pria yang menjadi pakaian; celemek
[pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada
sepatu olahraga; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian];
gamis; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk
celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian
dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hanbok
[pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian;
jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian
dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian
dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik
(pakaian); kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korsase [pakaian dalam];
korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan
dalam sepatu bot salju; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol
untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain,
kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker kain [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau
sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; miters [topi]; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian
atletik; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian biodegradable; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dan pakaian tidur; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang;
pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian
dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies);
pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa;
pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala
bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung
tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering;
pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian latihan
(olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki;
pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian
luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi;
pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk
berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas
untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan
rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua
potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian renang yang dilengkapi bantalan penyerap; pakaian ringan;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian stockinet;
pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tenis; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur bersalin; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk dokter
[seragam]; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian upacara anak-anak; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang dilengkapi sling untuk
menggendong bayi; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang menggabungkan
gendongan bayi; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit;
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung tumit untuk
sepatu; pembentuk tubuh [pakaian dalam]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
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[pakaian]; pengikat dada menjadi pakaian dalam; penguat untuk sepatu; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air
atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup wajah [pakaian], bukan
untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang
tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam
pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; puncak topi; rajutan [pakaian];
sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain
[pakaian]; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai
pakaian; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk
pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu
berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air
untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu
bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan
kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk
alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; set
pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian];
sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk
sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian); suge-gasa [topi topi]; tali bra [bagian dari
pakaian]; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki
lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian
dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi
bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari
alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan
visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup
kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi
untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi
hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak,
dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:11:07
540   EtiketDID2022093119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara 165 Lantai 4, Jalan T.B Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT Mau Teknologi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: iqralabs + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mencetak materi dan kurikulum pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,

manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; set cetak, portable [keperluan kantor]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:12:43
540   EtiketDID2022093120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mangga Dua Raya, Ruko Mangga Dua Plaza Blok F No. 21, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. MEIKO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MITSONIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin komunikasi radio; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar,

semuanya untuk digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian
kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Alat pemutar karaoke; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat
pengukur jarak, GPS; Alat pengujian dan pengukuran, yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan
frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji
kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat
penghisap debu; Baterai; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD; DVD; Film dan video yang dapat diunduh dari
internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Headsets untuk telepon genggam; Helm olahraga; Kotak kaca mata
dan kaca mata pelindung matahari; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat
PDA; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel
pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan
dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Perangkat keras komputer dan
program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman
interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat;
Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tutup pelindung untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB flash drive; aksesoris kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup
pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive;
alas mouse; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh; buku audio; cakram
permainan video; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk
menyimpan laptop; disk game komputer; earphone; game komputer yang dapat diunduh; grafik, gambar dan film yang dapat
diunduh; headphone; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kamera; kartrid permainan komputer; kartu chip
elektronik yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik;
kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; katrid permainan video; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu:
periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komputer, video dan
program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; magnet dekoratif; mikrofon; nada dering yang dapat diunduh;
papan ketik; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk
perangkat elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; penutup untuk
asisten digital pribadi [PDA];; Elektro fusion fitting; Headset komunikasi; Instrumen  pengujian dan pengukuran elektronik
dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal, jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio,
gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik, komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu,
polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik; KISI KISI AKI (ACCU); Konektor, terminal, dan kontrol elektronik;
Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Pemutar MP3; Penangkal petir; Penerima dan pemancar radio; Penerima
radio; Pengisi daya; Penguat suara; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras
dan helm pengaman; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran dan streaming sesi konten media digital; Perangkat lunak untuk streaming
konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat speaker atau audio; RADIO PANGGIL
(HT); Relay untuk stasiun radio dan TV; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras
suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Stop
kontak listrik; Terminal radio; Tuner sinyal radio; Video game; adaptor frekuensi radio; aki; aksesoris kacamata; akumulator
[baterai]; alat dan instrumen radio; alat pemadam api; alat pengulang jaringan nirkabel; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; antena frekuensi radio; antena pemancar
gelombang radio; antena radio; antena radio dan televisi; antena sinyal radio; antena untuk peralatan radio; ballast
pencahayaan; ballast untuk peralatan penerangan listrik; baterai; baterai untuk kendaraan; bel alarm, listrik; cakram laser;
duplexer; filter frekuensi radio; filter untuk menekan gangguan radio; headphone dengan radio built-in; headphone nirkabel
dengan radio built-in; headset; headset nirkabel; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet;
interkom; jeck konektor untuk keperluan audio; kabel listrik; kabel-kabel; kacamata; kalkulator; kamera; kaset video; katup
termionik untuk radio; kompas; konektor untuk peralatan telekomunikasi; kontrol jarak jauh untuk radio; label dengan chip
identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; lensa kontak; lonceng peringatan; magnet; mekanisme yang dioperasikan
dengan koin untuk mesin penjual otomatis; membawa case untuk pager radio; mesin faks; mesin kas, mesin hitung, peralatan
pemrosesan data, komputer; meter daya frekuensi radio; mikrofon; mikrofon tanpa kabel; mikroskop; mixer frekuensi radio;
modulator frekuensi radio; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; pager radio; parabola; pemancar dan penerima
radio; pemancar frekuensi radio; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pembaca [RFID]
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identifikasi frekuensi radio; pemutar kaset audio digital; pendeteksi asap; penerima frekuensi radio; penerima radar; penerima
radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima sinyal elektronik; pengeras suara; pengisi daya baterai; penguat
frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; peralatan dan perangkat sinyal radio; peralatan interferensi
anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun
tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan penerima dan
pemancar radio; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kontrol lalu lintas
radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan transmisi radio;
perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi,
mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi
melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak
untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital;
perangkat pengirim dan penerima siaran radio; perangkat periferal komputer; perangkat untuk transmisi radio nirkabel;
periferal dan aksesori komputer; proyektor; radio; radio broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio portabel; radio
seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio yang dapat dibawa; relay untuk stasiun radio dan televisi; repeater; repeater
frekuensi radio; repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi;
sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi
peralatan listrik; saklar listrik; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin
faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran
televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sekering; sekering
listrik; set telepon radio; sirene; slide mikroskop; stabilisator tegangan; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tape recorder;
telepon; telepon genggam; telepon radio; televisi; terminal panggilan radio; terminal untuk telepon radio; teropong; tiang-tiang
radio; transceiver radio; transformator step-down; transformator step-up; tuner radio; tuner sinyal radio; unit penyiaran radio
dan televisi mobile; walkie-talkie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:13:19
540   EtiketDID2022093121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo
ENEOS Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENEOS/TECLEAN (logo)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ENEOS/TECLEAN = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:16:33
540   EtiketDID2022093122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sewor RT.001 / RW.006, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Machfud Affandy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MicroMach
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk hidroponik; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan

logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; pupuk; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; pupuk kimia;
pupuk majemuk; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya
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pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:19:30
540   EtiketDID2022093123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukabangun I Lr. Tanjung / Suka Mandi RT. 044 RW. 004 Kel. Sukabangun Kec.
Sukarami Kota Palembang , Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30151

Ria Riani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OWAMJE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolu Kojo; Engkak Ketan; Kue Kacang Spesial; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu;

Kue Nastar Keju; kue kering kastengel; kue nastar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:20:32
540   EtiketDID2022093124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Putuk RT 002 / RW 001 Ds Banaran Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur

CV TRUST AGRO SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AB Mix Purie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua Hijau, Gelap Pastel Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk hidroponik; pupuk untuk hidroponik; substrat untuk hidroponik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:25:22
540   EtiketJID2022093125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cibuk Kidul Rt. 007 Rw. 023 Kel. Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, DI
Yogyakarta. , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

DIAN KURNIATI, S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Turman M. Panggabean S.H., M.H.
Ruko Cempaka Mas Blok B No. 24  Jalan Letjend. Suprapto

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: siwarong Coffee dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau dan Orange.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan

minuman; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan
utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; jasa kafe; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan kafe dan kafetaria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:25:41
540   EtiketDID2022093126

730 Nama Pemohon : PT. ENERGI SURYA ANUGERAH
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Alamat Pemohon : GREEN SEDAYU BIZPARK DM3 NO. 31 JL. DAAN MOGOT KM. 18, KEL.
KALIDERES KEC. KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESA energy + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik; Sistem

pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem
pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.; alat
pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; blok distribusi tenaga listrik; instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik;
mesin distribusi daya/tenaga listrik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel surya untuk
pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; pasokan tenaga listrik untuk kendaraan; pembangkit koleksi tenaga
surya; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali muatan tenaga surya; penyearah
terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya;
peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan pengukur tenaga; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur
waktu dan aktivitas tenaga kerja; sel surya dan panel pembangkit listrik; unit distribusi tenaga listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:26:35
540   EtiketDID2022093127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saraswati No. 17 RT 007 RW 007 Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150

Grace Prasadajudio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIGHT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solusi untuk turun berat dan membuat tubuh menjadi ringan.
591 Uraian Warna : Abu tua dan hijau mudA
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang

mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Garam Epsom untuk keperluan medis; Gula pelengkap diet;
Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Kasein untuk suplemen diet; Makanan dan zat diet
tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter
hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet untuk
penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit;
Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Minuman bergizi
untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman yang digunakan
sebagai suplemen diet; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Obat pencuci darah; Protein suplemen diet
berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet; Sabun cuci tangan dengan desinfektan;
Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serbuk untuk
suplement diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen
diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat
pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari
unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen
makanan (supplement diet); Suplemen makanan diet; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Susu diet untuk wanita hamil,
laktasi dan menyusui; acai powder, suplemen diet; agen antileprotik; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik; anestesi;
anestesi gigi; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik
untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin;
antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan]; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan makanan hewani untuk
keperluan medis; bahan pencetak gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; balsem analgesik; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet;
biofarmasi untuk pengobatan kanker; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; budaya mikroorganisme untuk keperluan
kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran
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minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah;
campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; darah
untuk keperluan medis; dekongestan; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk
manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan
untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk toilet kimia;
deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; digitalin; dipsticks untuk keperluan pengujian medis;
elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar
digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; epinefrin dijual
dalam injeksi prefilled; ergot untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; gel anti-inflamasi; gula diet untuk
keperluan medis; jaringan biologis untuk implantasi; kasein untuk suplemen diet; kaset terapi elastis; kedokteran gigi; kerah
antiparasit untuk hewan; keramik gigi; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan; krim antibiotik; krim antijamur untuk
keperluan medis; kulit angostura untuk keperluan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan
biologis untuk keperluan medis; lilin gigi; lotion anti-terbang; lotion tangan antibakteri; makanan dan bahan-bahan diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; media pertumbuhan tulang
yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; mengobati; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; minuman
diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi
usus besar; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman tambahan makanan diet;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak anti-horsefly; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; obat antijamur; obat kumur anti rongga untuk keperluan
medis; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat-obatan antibakteri; paduan gigi; pati untuk keperluan diet; pati untuk
keperluan diet atau farmasi; pelapis gigi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembersih antibakteri; pembersih
kamar mandi desinfektan; pemoles gigi; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan
[insektisida]; pengganti darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; penghilang bau ruangan
semprotan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi tulang terdiri dari bahan hidup; penolak burung;
perekat gigi; pernis gigi; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pil
antioksidan; plasma darah; plester analgesik anti-inflamasi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk
digunakan sebagai suplemen diet; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan
sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; reagen biologis untuk
keperluan dokter hewan; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; sabun antibakteri; sabun desinfektan;
salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes;
sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan
antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid;
sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan asam amino untuk keperluan
dokter hewan; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan dermatologis;
sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet
untuk pembentukan otot; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk
keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan
lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan nutraceutical untuk
digunakan sebagai suplemen diet; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah
tangga, komersial atau industri; sediaan sanitasi telur; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; semen binatang;
semen gigi; semen tulang untuk keperluan bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk
keperluan medis; semprotan anti serangga; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan hidung dekongestan;
senyawa restorasi gigi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sitostatik untuk keperluan farmasi;
sitostatik untuk keperluan medis; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi
tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet
dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau
memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet enzim; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa
untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet
propolis; suplemen diet protein; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet
seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi
manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan
kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan
suplemen makanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk;
suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
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suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen nutrisi
yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen
protein diet; suplemen tambahan nutrisi dan diet; tablet antibiotik; tablet vitamin efervesen; teh pereduksi gula darah untuk
keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat
diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang
disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur
mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:28:01
540   EtiketJID2022093128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. PANGANDARAN I NO. 231 B RT 016 RW 007 KEL. JATI CEMPAKA, KEC.
PONDOK GEDE, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411

IBRAHIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAJAMAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail,

kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan
di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Penyediaan
makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang
menghidangkan kudapan; jasa kafe; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa tempat makan yang
menyajikan kudapan; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:29:11
540   EtiketDID2022093129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sagaran RT. 001 RW. 005 Desa Batuan Kecamatan Batuan, Kabupaten
Sumenep, Jawa Timur, 69451

MULYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKSENA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda (FAA960), Coklat Tua (CC7D3A)
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===mebel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:29:21
540   EtiketDID2022093130

Halaman 61 dari 604



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn.Balong Biru RT008 RW003 Sadang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257
Edy Sadikin Samsudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Otaro
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang

pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kerupuk, pretzel atau popcorn; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan
ringan jagung diekstrusi; pilus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 11:30:08
540   EtiketDID2022093131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Melawan 26/4 RT 007/007 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.  Sawah Besar
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

KASMITO TINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRATU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk tas; Item kulit
kecil khusus koin dan tas; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong untuk tas
kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot;
Koper untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kulit dan kulit
imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Label untuk koper; Pegangan tas; Pegangan untuk tas;
Penutup tas; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk tas; TAS PELANA; Tali bahu untuk tas; Tali untuk tas;
Tas  (selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas
penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya
penyusun bagasi  mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas
Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain
lurik; Tas berkemah; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas
hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk
mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas
organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita;
Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan
(dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas
tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki;
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Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas
untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas
Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper,
tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari
bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; bagian logam untuk tas; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari
kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; bingkai tas tangan; bulu imitasi; dompet [tas] dari logam
mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu
nama; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet kopling kecil [tas]; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet
kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet serba guna [tas
tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali];
grip [tas]; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; kantong (tas) anti air; karakasa [payung kertas Jepang]; kerangka tas;
kerangka tas tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper
anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar
dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel,
tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper
dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper
termasuk koper dengan roda.; koper troli; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak tempat alat cukur dalam bentuk
tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; kulit
dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak,
tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup
perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah
besar; label bagasi kertas; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; moleskin [kulit imitasi]; omamori-ire
[tas pesona]; pakaian dari kulit; pegangan koper; pegangan untuk memegang tas belanja; pembungkus pengangan koper;
penutup kain untuk tas travel; penutup tas; portofolio tipe tas kerja; rangka tas tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; sabuk
bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sarung koper; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; tag tas golf dari kulit; tali kekang dari kulit imitasi; tali pengikat koper; tali untuk dompet [tas]; tali
yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas
alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-
anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas
belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja
tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu
olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas
bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit;
tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel
untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik;
tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk
belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk
botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing
untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor
[barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk
membawa berbagai sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik
atau perlengkapan mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas
kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up
dijual kosong; tas malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas
mandi, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet
kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk
keperluan kosmetik kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai;
tas pendakian gunung dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas
peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas
perlengkapan mandi dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas
pullman; tas pundak; tas punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan;
tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas rotan; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari
kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur
es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas
suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas
tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil
[dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari
kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan
plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk
bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa
barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk
membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk
pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari
kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat kartu kredit dari kulit
imitasi; tempat kartu nama; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat untuk portofolio [koper]; train case (tas); ujung
tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat
yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 12:14:17
540   EtiketJID2022093158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margorejo Indah Blok B No.901 A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60238
Dr. Siswanto, S. Sos, MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Joss Gandos Resto & Cafe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, orange, hitam, abu-abu, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan
di luar gedung; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Penyediaan makanan dan minuman; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan
bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa katering; jasa katering untuk lembaga
pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan
minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa restoran dan katering; katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; menyajikan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan;
rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 14:30:13
540   EtiketJID2022093266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Depsos V No. 11 RT 003 RW 002 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12330

Ria Muliani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZOE's WAREHOUSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 14:42:33
540   EtiketDID2022093281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipinang Jagal No 28 RT 004 RW 010, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13240

Siti Aminah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Simbang She’T
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Bawang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:06:37
540   EtiketDID2022093316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. GN. Sahari IX No.6 RT007/004 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Abraham Tohata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JERT BAKERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; biskuit; kue kering; kue kering kastengel; kue untuk makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:07:36
540   EtiketDID2022093317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukagalih GG. Sukahati V No.34 RT/RW 003/001 Kelurahan Sukabungah.
Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, 40162

Sidik Nurjaman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: twostrap
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan Merah Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,

tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-
barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak
untuk peralatan berkuda; Benang Jahit Kulit; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit);
Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas
sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper,
koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit;
Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam;
Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita;
Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; KULIT
ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong
pengepak barang bentuk kubus; Kantong pinggul; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal
selop; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kantong, dari bahan kulit, untuk
pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk
membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan mandi
dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan
kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA LEMPENGAN
EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing; Mantel anjing
berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet
wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa jas;
Pemegang label kulit; Pengikat dan tali dari kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk hewan;
Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel anak sekolah;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI
GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk
bahu untuk kantong; Sabuk bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA;
TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali
bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan,
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cambuk, pelana; Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah;
Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas
buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari
kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil
dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk
keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung
yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai
ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat buku cek; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet];
Tempat kartu kredit; Tempat kartu kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian;
Tongkat; Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-
elektronik untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-
elektronik untuk hewan [penutup mulut]; alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam
mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk
sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan
tali binatang; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian
untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk
sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci;
barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung;
bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung; bingkai untuk payung atau payung; bit untuk kuda; bulu;
bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang; bulu dijual dalam jumlah besar;
bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; cambuk;
cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing straps (tali untuk kuda);
dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi
kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas],
bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet
genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai
dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet
kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet
kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil;
dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet
kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas
tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet
penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas];
dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet
untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang
di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan;
dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi;
galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di
tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa
[Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda;
kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik;
kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang
membawa informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang;
kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang;
kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan
bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan;
kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet
kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing
kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali
[harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip
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yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian;
koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas
kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak
didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper
dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak
tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari
kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi
disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain
untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan
kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar;
kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual
dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian
untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian
untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing; payung; payung
dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung
pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel;
payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung
teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; payung, yaitu, payung teras, payung kafe dan
pasar, payung rekreasi, payung pantai; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk
memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana
kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan
peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian
untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan koper; pemegang koin dalam bentuk
dompet; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; pengikat untuk pelana; pengunci kaki;
penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup mata unggas untuk mencegah
perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan; penutup payung; penutup tahan air
berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk hewan; penutup untuk sadel kuda;
perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan untuk bepergian; pohon pelana;
portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel
pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang
menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu
dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit;
sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi;
sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot kuda; sepatu
kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang];
snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring casing dari kulit; stud dari
kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan;
tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang
dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang
untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat koper; tali pengikat untuk kucing;
tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk
dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan
tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian;
tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan
barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat
dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas
bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual
kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja
kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas
crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan
teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk
perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking;
tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan
ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas
kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual
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kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah
bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas
mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas
multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk
koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian
untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat
pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan
tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas
permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak;
tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas
rotan; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk
dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk
perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus
dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga
bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk
berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas,
dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi
gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek
[leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat folio;
tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet]
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu
kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat kartu
panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat
tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan
tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking;
tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk
binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-
up untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah
pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:08:42
540   EtiketDID2022093318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 002 RW 002 Desa Sendang Kec. Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 62365
LINDA DESSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINDESS LD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:09:32
540   EtiketDID2022093319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 27/28th Floor, China World Tower 2,
No. 1 Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District 100004 Beijing China

China International Capital Corporation Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : CICCI
566 Arti Bahasa : CICCI : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 41, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan; agen informasi komersial; audit bisnis; hubungan Masyarakat; informasi bisnis; investigasi bisnis; jasa

saran untuk manajemen bisnis; konsultasi bisnis profesional; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi
manajemen personalia; konsultasi organisasi bisnis; layanan pengarsipan pajak; layanan relokasi untuk bisnis; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pencarian sponsor; penelitian bisnis; penelitian pemasaran;
penilaian bisnis; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyewaan mesin penjual
otomatis; peramalan ekonomi; persewaan kios penjualan; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi informasi ke dalam
basis data komputer; studi pemasaran===
===Fidusia; Jasa penerbitan cek perjalanan; Layanan Gadai; Lembaga kliring uang; Perbankan online; analisa keuangan;
anjak piutang; bertukar uang; broker asuransi; broker masa depan; broker real estat; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan,
real estat]; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi keuangan wol; ikatan jaminan; informasi asuransi; informasi keuangan;
investasi dana; jasa agen penagihan utang; jasa agen real estat; jasa bank tabungan/simpanan; jasa biro akomodasi
[apartemen]; jasa brankas penyimpanan; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa keuangan yang berkaitan
dengan kartu kredit; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa pembayaran pensiun; jasa penagihan sewa; jasa penjamin; jasa
penyediaan kutipan bursa efek/saham; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa
penyewaan real estat; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa perantara pabean keuangan; jasa
perwalian; jasa pialang efek; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa pinjaman [pembiayaan]; kliring,
finansial; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; layanan aktuaria;
layanan biro kredit; layanan dana hemat; layanan konsultasi hutang; layanan pembiayaan; layanan pialang; manajemen
keuangan; manajemen real estat; manajemen rumah apartemen; memberikan informasi keuangan melalui situs web;
mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui
penggunaan kartu keanggotaan; organisasi pengumpulan moneter; pembiayaan pembelian dan pinjaman kendaraan
bermotor; pembiayaan pembelian sewa; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit;
penanaman Modal; penerbitan kartu kredit; penerbitan token nilai; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk
orang lain; pengumpulan dana amal; penilaian barang antik; penilaian cap; penilaian fiskal; penilaian numismatik; penilaian
perhiasan; penilaian real estat; penilaian seni; penjaminan asuransi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi
kebakaran; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kesehatan; penjualan
kredit; penjualan real estat; perantara kredit karbon; perbankan; perbankan hipotek; pinjaman angsuran; pinjaman dengan
jaminan; reksa dana; setoran barang berharga; sewa-beli kendaraan darat; sewa-beli peralatan telekomunikasi; sponsor
keuangan; transfer dana elektronik; verifikasi cek===
===Jasa Instruktur; Layanan pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; akademi [pendidikan]; informasi
pendidikan; layanan penghibur; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; publikasi buku===
===Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); alat pengolah data; komputer; perangkat keras komputer;
perangkat lunak komputer; perangkat periferal komputer===
===desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat lunak komputer; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi teknologi;
layanan konsultasi perangkat lunak komputer; penelitian dan pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan produk
baru untuk orang lain; penelitian teknologi; perencanaan proyek teknis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:12:19
540   EtiketDID2022093320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika No. 8, Kelurahan Gelora, Kecamatan
Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT KARYA BIMASAKTI JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CP PRIMA HI-PRO-VITE 781 SUPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakan ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:13:20
540   EtiketJID2022093321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL GEDONG PANJANG 2 KOMPLEK ARABIKA NO B 2-3 RT 001 RW 010 , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

PT. INDOCODE TECHNOLOGY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I-CODE TRUE TECHNOLOGY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : I - CODE adalah singkatan dari PT. Indocode Technology
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Orange, Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); jasa komputer dan pemrograman; perancangan dan pengembangan

perangkat keras dan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:14:51
540   EtiketJID2022093322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karang Pola IV Dalam, Rt. 002/Rw. 009, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

Vivi Indah Wahyuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINS TEKNIK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Toko yang melayani penjualan mesin; jasa penjualan alat teknik; jasa retail sehubungan dengan penjualan

perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan,
pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting
rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut,
pinset pencabut rambut; perdagangan online; toko; toko bangunan; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:16:09
540   EtiketDID2022093324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110,
British Virgin Islands

Matsui Koshi Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIHUNOVEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Chocolate chip cookie; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat;

Kakao; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kue; Mie; Mie jepang; Minuman cokelat; Permen; Permen kenyal; Produk gula-gula dan
kembang gula; Produk-produk kakao ; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal;
Serpihan sereal; batangan berbahan dasar cokelat; bihun; bihun [mie]; biskuit; biskuit asin; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit
manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen
cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; cookie bebas gluten; daun teh; ekstrak
kopi; es krim; es krim buah; esensi kopi; gula karamel; gula pastilles (manisan); kembang gula; kopi; kopi instan; krim-krim
coklat; kue gandum; kue kering; kue wafer berlapis cokelat; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan dengan
bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
marsmalow; mie instan; mie ramen; mie soba; mie telur; mie udon; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan
dasar teh; minuman teh; minuman yang terbuat dari kopi; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat juga
mengandung kacang; pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat; permen karet; permen karet kunyah; permen karet kunyah
bukan untuk keperluan medis; permen permen; permen rasa mint; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat;
produk-produk roti untuk makanan; roti*; saus coklat; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan dasar
sereal; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; teh; teh hijau; teh jahe; terasi; toffee

Halaman 70 dari 604



(gula-gula); wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:17:00
540   EtiketDID2022093325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Wotsogo RT 004 RW 009 Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo, Kabupaten
Tuban, Jawa Timur, 62362

SUMARSINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CJYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cireng; makanan dari tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:17:36
540   EtiketDID2022093326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
PARIS CROISSANT CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; adonan; cokelat; es serut; gula-gula; kopi; makanan ringan berbasis sereal; nasi yang dimasak; roti berlapis; roti*;

teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:18:54
540   EtiketJID2022093329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KALIMURNI RT02 RW01, KEL KENCANA, KEC TANAH SAREAL, KOTA
BOGOR, Kota Bogor, Jawa Barat, 16167

AHMAD ZAELANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bang Jay Chick N Mee Pedasnya mantap!! + Logo Ayam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah, oren, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:27:17
540   EtiketDID2022093339

730 Nama Pemohon : LILIK NUR CHOLIFAH
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Alamat Pemohon : DSN.KRAJAN, RT001/RW004, DESA.WAUNG, KECAMATAN.BOYOLANGU,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUA BERLIAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang atom===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:32:38
540   EtiketDID2022093347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN.KRAJAN, RT001/RW004, DESA.WAUNG, KECAMATAN.BOYOLANGU,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

LILIK NUR CHOLIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZUKHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang atom===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:33:43
540   EtiketJID2022093350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. S.M. RAJA NOMOR 200, KEL. SITIREJO I, KEC. MEDAN KOTA, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20216

PT KEMBAR PONSEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMBAR PONSEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : (HANYA SUATU PENAMAAN)
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa perantara komersial

dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital
pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Toko handphone dan asesoris; Toko pulsa dan kartu perdana; jasa eceran atau
grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan
hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat
lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan
Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; penjualan telepon seluler baik secara
online maupun secara langsung; toko retail handphone; yang mempertemukan untuk kepentingan orang lain terkait akses
jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi serta alat dan perangkat telekomunikasi/ waktu
akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi dan perangkat dan perangkat
telekomunikasi/ layanan telekomunikasi/ akses telekomunikasi jaringan/ memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli layanan tersebut yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:35:17
540   EtiketD222022093352

730 Nama Pemohon : DYAH KUSUMANDARI
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Alamat Pemohon : Krikilan RT.004/RW.011, Kel./Desa Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY DYDY MEDEQUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk

keripik; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Campuran kacang panggang; Kacang Goyang; Kacang Telur;
Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu; Kacang hijau garing; Kacang hijau
goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang hijau yang sudah diolah;
Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses; Kacang mede, dikeringkan; Kacang
mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang tanah, dikeringkan; Kacang yang
diproses, dikeringkan, atau diolah; Kenari (kacang), diolah; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Keripik
Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik daun kelor; Keripik
gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut;
Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Krim kacang kedelai; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak,
lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan ringan berbahan dasar polong-
polongan (kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang;
Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang
terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minyak kacang brazil;
Minyak kenari (kacang); Olesan berbahan dasar kacang; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Orek Tempe
Kacang; Pasta kacang; Produk tahu (kacang dadih); Rendang Ayam Kacang Merah; Sediaan (kacang) almond; Sediaan
edamame (kacang-kacangan); Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede;
Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan pistachio (kacang-
kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Selai berbahan dasar kacang; Selai kacang coklat; Sup (sop) kacang hijau;
Sup dari kacang hijau; Susu kacang kedelai; Tumis Kacang Panjang; Tumis Wortel Kacang Polong; Yoghurt kacang kedelai;
almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; alternatif yogurt berbahan dasar kacang;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan dasar kacang mete; alternatif yogurt berbahan
dasar kacang polong; bahan makanan yang terbuat dari kacang; buncis kacang mede; burger-berbahan dasar kacang adzuki
[patties]; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri
dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang
olahan, buah atau kismis kering; collard greens (kacang-kacangan), diolah; daging babi dan kacang kalengan; edamame
(kacang-kacangan), diolah; falafel (makanan ala timur tengah terbuat dari kacang); hazelnut (kacang) panggang; hazelnut
(kacang), diolah; kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa;
kacang campuran berbumbu; kacang dadih; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dadih
[tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng
ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang; kacang
kaleng; kacang kalengan; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang
kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang
makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah,
diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang
olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven;
kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong
kalengan; kacang polong olahan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat;
kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang diawetkan; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang,
diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kaleng; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak;
kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan; kacang-kacangan yang dimasak; keripik; keripik
apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik
kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis);
keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe;
keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan);
lentil (kacang), diolah; macadamias (kacang-kacangan), diolah; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan
sayuran; makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup (dessert) yang
berbahan dasar kacang; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-
kacangan dan buah-buahan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan
dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-
kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik
sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis
kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-
buahan dan kacang-kacangan; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan
yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; manisan kacang; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya
Korea]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman
berbahan dasar susu kacang mete; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai
untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang
mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; namemono (pasta
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dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi];
olesan berbahan dasar kacang; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; patties
berbahan dasar kedelai, kacang atau sayuran; patties burger-berbahan dasar kacang adzuki; pecan (kacang-kacangan),
diolah; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan,
susu almond, dan susu kedelai beraroma; pistachio (kacang-kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; produk
makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah
atau kacang yang diolah; produk susu berbahan dasar  nabati dan kacang; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk
makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan),
diolah; pulses (kacang-kacangan), kalengan; salad kacang-kacangan; sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus kacang;
sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan pulses
(kacang-kacangan); selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; snack bar berbasis kacang dan biji; sup kacang; sup
kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kernel kacang tanah; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang
hijau; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk yang
berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah-buahan; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti
susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu nabati, khususnya beras, kedelai,
kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar
tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk
berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; tahu (dadih kacang kedelai);
topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari
sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari
susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan
produk roti; topping kacang; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan
minyak inti kelapa sawit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:37:53
540   EtiketDID2022093353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN.KRAJAN, RT001/RW004, DESA.WAUNG, KECAMATAN.BOYOLANGU,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

LILIK NUR CHOLIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AG ONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang atom===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:41:26
540   EtiketDID2022093356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Kwitang 1 F No.39 RT.006 RW.005 Kelurahan Kwitang Kecamatan
Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340

Junita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EATCHEESEY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Oren, Hijau, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:46:04
540   EtiketDID2022093363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kartini XIII No.54 RT014/002 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10750

Anggarini Ayu Pramanti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR MAMA YOY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih, Merah, Ungu, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; biskuit; kue
basah; kue kering; kue kering kastengel; kue untuk makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 15:54:37
540   EtiketDID2022093372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: New Hind House, Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, Mumbai 400001, India
JK FILES & ENGINEERING LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mutiara Suseno LL.B., M.H.
Mutiara Patent  Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta
Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JK THREE FILES FINEST CUT & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Pengikir jarum; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Perkakas tangan

dioperasikan dengan tangan; file [alat]; obeng, non-listrik; palu [perkakas tangan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2022 16:45:56
540   EtiketDID2022093416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PULAU DEWA 1 BLOK P1 NO.23 MDL RT.005 RW.002 KELAPA INDAH
TANGERANG, Banten, 15117

JOHNLIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gracia Distribusi Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Dark Green, Red, Black
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; bahan kikis; kain dan kertas abrasif; lembar abrasif; pasta abrasif;

perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; sediaan abrasif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/11/2022 09:45:33
540   EtiketJID2022093601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tutul VIII Blok. Q/557 RT.003 / RW.011 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Ratri Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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CABIN CREW MENULIS
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU TUA DAN YELLOW SANDS GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Sekolah Penerbangan; instruksi penerbangan pesawat; layanan pelatihan

pendidikan komputer; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi penerbangan; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
penyewaan simulator penerbangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 09:51:53
540   EtiketDID2022093701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sadon RT.001 RW.001 Ds. Kawedusan, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten
Kediri Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64175

ROHMAD EGI FAUZI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Praja Alumunium + Logo PA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===lemari; lemari baju aluminium; lemari besi; lemari penyimpanan dari logam; lemari piring; rak sepatu; rak-rak termasuk rak

pakaian, rak sepatu, rak piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 09:56:06
540   EtiketDID2022093702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Bulurejo, RT.027 RW.007 Ds. Damarwulan, Kecamatan Kepung Kabupaten
Kediri Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64293

SUGENG HERU PURWOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMRUZAIN A&A
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk;
kerupuk opak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:00:34
540   EtiketDID2022093703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Dahu, RT.005 RW.002 Ds. Jatirejo, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64157

BINTI SOLEKAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Madumongso Bu Binti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Orange, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kue
basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:04:54
540   EtiketDID2022093704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Morangan, RT.001 RW.003 Ds. Minggiran, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri
Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64153

NURLIA ISROIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prakash
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Maron, Hitam, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kue
kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:08:21
540   EtiketDID2022093705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Morangan, RT.003 RW.003 Ds. Minggiran, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri
Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64153

LASTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lasti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; keripik pisang; keripik sayuran; keripik usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:24:08
540   EtiketDID2022093706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sumberejo, RT.001 RW.001 Ds. Sumberejo, Kecamatan Grogol Kabupaten
Kediri Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64151

SAMSUL AJIS, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHUFI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah Muda, Kuning, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===telur asin===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:40:05
540   EtiketDID2022093707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Pojok, RT.003 RW.001 Ds. Bulusari, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64152

SAYFUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kulon Kali
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi; kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:40:11
540   EtiketDID2022093708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kali Baru Timur IV/16 RT.006 RW.002 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410

St Rohmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sambal Pecel Bunda Rahma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oren, Coklat, Merah, Hijau, Abu-abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:46:17
540   EtiketJID2022093709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN BORNEO II NO 10 RT 003/RW 013, Kota Tangerang, Banten
ADHIMAS YUDHA PUDJA  PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ben & Hill's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Maroon, Gold (Emas)
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:48:57
540   EtiketJID2022093710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Paseban Timur XVII RT.013 RW.003 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Suciani
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Abracadabra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 10:57:09
540   EtiketDID2022093711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Oasis Mitra T/C-601 RT.001 RW.002 Kelurahan Senen Kecamatan
Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410

Susy Susanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JWL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===anting, bukan dari logam mulia; cincin, bukan dari logam mulia; gelang, bukan dari logam mulia; kalung, bukan dari logam

mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 11:03:00
540   EtiketDID2022093712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembang XI No.40 RT.005 RW.002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340

Yudi Supriyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Sadunya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 11:11:55
540   EtiketDID2022093713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Tinggi 21A RT.012 RW.002 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar
Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450

Mulyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cendol Juara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Putih, Merah, Coklat

Halaman 79 dari 604



511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cendol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 11:25:43
540   EtiketJID2022093714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. AT Taqwa No. 28, RT 003 RW 001, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten

Aldio Pramudya Gunadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Daniel Putra Sentosa S.H., M.Kn.
Sentosa Intellectual Property  Jalan Gedong panjang 46-4 Penjaringan  Penjaringan
Kota Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: creator labs +  LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Instruktur; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan

pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan
sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan
integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan),
sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri
KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan
bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus
pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus
pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus
pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan seminar pelatihan online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training) atlet sepatu roda;
pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan
kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan
atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; Jasa pendidikan secara online; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Kursus pengembangan diri; Kursus-kursus pendidikan
melalui internet; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyelenggarakan kursus pengajaran; Pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi; Penyedia konten melalui situs web; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan
konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; akademi [pendidikan]; coaching [pendidikan dan pelatihan]; distribusi konten
digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi
melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs
web hiburan, dan outlet video-on-demand; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online
dari basis data komputer atau Internet; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik,
konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan
melalui internet dan jaringan komunikasi lain; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; menyediakan kursus pengajaran online;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelatihan
pengembangan pribadi; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari
jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; produksi materi
pendidikan dan pengajaran; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi pendidikan termasuk secara
online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 11:30:31
540   EtiketDID2022093715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KARET PASAR BARU BARAT 1 RT 012/RW 007, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

SITI ALAWIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GURIEES GURIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lasagna; makaroni; spaghetti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 12:03:08
540   EtiketJID2022093716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Klp Kopyor Raya BA II/10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
HENDRA APRIYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALLFORGADGET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa

penjualan eceran secara online; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
gadget atau teknologi; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui
Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk
melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan,
yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan
kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian
siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala,
perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat
rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-
up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang
rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu,
dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel dan penjualan
secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit,
pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Toko handphone dan asesoris; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa ritel; pengecer toko serba
ada===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 12:07:15
540   EtiketDID2022093717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Dukuh Pinggir II N0 38, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Kurniasih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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ISENGKU
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 12:10:28
540   EtiketJID2022093718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DANAU BELIDA 15, TAMAN BEVERLY GOLF, LIPPO KARAWACI, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15810

PAURI FANSUGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONESIMO - STEAK & GELATO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat,Merah Muda (Pink), Krem (dibagian Telinga), Merah Tua dan Merah Muda (dibagian hidung).
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan

makan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kopi ( Kafe );
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 12:56:46
540   EtiketDID2022093720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jeruk 4, No 22, RT 10 RW 18, Kel. Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat, 16454
Fahrizal Rifai

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BilBread
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue

pastry dan gula-gula; produk-produk roti untuk makanan; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti goreng; roti gulung; roti
kukus; roti singkong [roti keju]; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 12:58:06
540   EtiketJID2022093721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Mangga RT/RW 000/000 Kel.Suka Raja Kec.Darul Makmur, Kabupaten
Nagan Raya, Aceh, 23662

JUFRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAGAYA PULSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nagaya pulsa merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia
dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu
perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan pencarian
data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Toko pulsa dan kartu perdana; jasa grosir dan eceran;
jasa keagenan untuk kontrak penjualan listrik; jasa pemesanan melalui telepon; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah
untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler
lainnya dan  melalui internet; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan agen
informasi komersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan
situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui
internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel
yang direkam; tagihan telepon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2022 22:35:00
540   EtiketDID2022093774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. GADING NIAS RESIDENCE D/01/MS, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14250

IRMA SURYANI URSULA RONDONUWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WALE PANADA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING COKLAT ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panada; Roti manis; Roti manis isi; kue basah; nasi kotak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 07:59:51
540   EtiketJID2022093820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Longkrang, RT 004 RW 015, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56317

Alvin Aribowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Omah Tjjilik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Latar Putih Huruf O dan T Merah dan tulisan lainya hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan desain fashion===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:13:25
540   EtiketDID2022093837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARDEN HOUSE RUBY II NO. 8 BGM PIK, KEL. KAMAL MUARA KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HANDY LIE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penghembus bagian dari mesin; Aparat pembuat air soda; Bagian-bagian dari pompa pasir, yaitu as, bushing, shaft,

pully, plat pengaman, kerangka (body), elbow, penekan sil; Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan); Gilingan kopi
elektrik; Lift pneumatik; Lift untuk parkir; Mesin Cuci; Mesin cuci yang dioperasikan dengan koin; Mesin dan peralatan mesin,
yaitu rol pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin untuk memotong dan membelah, mesin
untuk membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk menggambar, lembaran dan pelat
logam, konverter baja; Mesin pemasangan dan press laminasi; Mesin pembetukan/penggilingan.pemotongan mie dan pasta;
Mesin pembuat es krim; Mesin pembuat gula; Mesin pembuat minuman soda; Mesin peramu minuman, elektromekanik; Mesin
yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Penggiling daging [mesin]; Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Pompa
air  ; Rol karet penggiling padi; alat las listrik; alat penghisap debu, yang dapat digenggam; alat pengiris sayuran [mesin]; difusi
untuk pompa; drive motor, yaitu, drive untuk motor servo dan motor stepper; gunting, listrik; juicer jeruk, listrik; juicer listrik;
katup menjadi bagian dari pompa; kerangka-kerangka saringan (filter)  untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan
pengolahan makanan dan minuman; kipas untuk motor dan mesin; kompresor
(mesin); kompresor aliran aksial; kompresor putar; kompresor sentrifugal; kompresor turbo; kompresor untuk mesin; lift
layanan; lift mekanik untuk bergerak, parkir dan menyimpan kendaraan darat; lift mobil; membentuk mesin untuk pengerjaan
logam; mesin cuci [laundry]; mesin cuci botol; mesin cuci sayur [mesin]; mesin daging mengiris; mesin las, dioperasikan
dengan gas; mesin las, listrik; mesin logam menggergaji; mesin mengupas; mesin mentega; mesin pelubang; mesin pembor
skrup; mesin pembotolan; mesin pembuat soda pop dan air mineral; mesin pembuat sosis; mesin pembuat susu kedelai;
mesin pemoles beras; mesin pemoles lilin, listrik; mesin pemotong; mesin pemotong roti; mesin pemotong untuk pengerjaan
logam; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pencampur makanan untuk
keperluan industri; mesin pencuci piring untuk keperluan industri; mesin pengalengan; mesin pengeboran untuk pengerjaan
logam; mesin penggiling untuk pengerjaan logam; mesin pengiris keju; mesin pengiris sayuran; mesin pengolah teh; mesin
pengolah wafer semi konduktor; mesin pengupas kulit ari kopi; mesin pengupas kulit kopi; mesin pengupas makanan untuk
keperluan industri; mesin penjual kopi; mesin penjual otomatis yang dioperasikan dengan koin; mesin penjualan elektronik
otomatis; mesin persiapan makanan dan pengolahan minuman; mesin press setrika pakaian; mesin setrika; mesin stamping;
mesin susu; mesin susu homogenisasi; mesin untuk membuat pasta ikan; mesin untuk membuat susu bubuk; mesin untuk
membuat susu kental; mesin untuk pembuatan keju; mesin untuk pembuatan permen; mesin, mesin perkakas, peralatan yang
dioperasikan daya; motor linear; pabrik tepung [mesin]; pemisah krim / susu; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah
tangga; penajam pisau, listrik; penggiling daging, listrik; penggiling kopi yang dioperasikan dengan daya; penggiling kopi,
listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; penggiling listrik; penggiling listrik untuk keperluan rumah tangga;
penggiling makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pengolah daging robot; penutup pintu, listrik; penyedot debu
untuk keperluan industri; pisau [bagian dari mesin]; pisau untuk pengolah makanan listrik; pisau, listrik; pompa [mesin]; pompa
aliran aksial; pompa putar; pompa saringan; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa vakum; pompa, listrik; setrika
menekan; setrika uap putar, portable, untuk kain; sistem buka tutup pintu listrik; starter untuk motor dan mesin; tiriskan salad
[mesin dapur listrik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:13:46
540   EtiketDID2022093838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Amerta II no. 10, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44151
Tommy Ronald Wibisyana SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZARRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Huruf (Z) pertama warna Gold, huruf (a) kedua dan huruf (r) ketiga serta ke empat warna silver platinum, Hruruf (A) terakhir

warna gold, diatas kalimat terdapat logho mahkota yang didalam logo tersebut ada angka romawi XIX
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal dacron===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:15:02
540   EtiketJID2022093839

730 Nama Pemohon : ADI WARSI SUNGKOWO
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Alamat Pemohon : PERMATA HIJAU JALAN BASKET 1  RT.61 RW.21 KELURAHAN
PASIRKAREUMBI KECAMATAN SUBANG , Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41211

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  Indoraghe + Logo Raghe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain situs web; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Kustomisasi

perangkat lunak web, dan desain antar muka pengguna komputer untuk pihak lain; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi
yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak
komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi
komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data
program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan
program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis
kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas),
pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer,
penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses
pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi
konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan
menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi
sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik
ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding,
desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologo,
konsultasi  teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet.; Layanan portal web (desain atau hosting); desain halaman web; desain portal web; desain situs web; desain situs
web komputer; desain situs web untuk tujuan periklanan; desain web; konsultasi berkaitan dengan desain halaman web;
konsultasi desain situs web; konsultasi terkait dengan desain halaman web; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs
web dan situs internet; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:15:32
540   EtiketDID2022093840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Balerejo RT 005/RW 001, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Mahbub Sudrajad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mr. BOB English Club - Super Seru!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, merah
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511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Barang cetakan untuk

keperluan pengajaran; Buku agenda; Buku atau kertas pelajaran; Buku kerja harian; Buku panduan referensi; Manual untuk
keperluan pengajaran; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk
mengajar bahasa; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Modul (Buku); Pedoman mengajar; Publikasi yaitu buku
pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; alat bantu belajar (manual) dan
buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan ajar cetak dan
materi pengajaran, termasuk panduan, grafik, manual; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan informasi untuk
tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan pengajaran dan pengajaran; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali
peralatan]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan [kecuali peralatan]; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran;
bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; buku catatan; buku dan buklet; buku flip; buku informasi; buku latihan
[kosong]; buku panduan; buku pedoman [buku penuntun]; buku pelajaran; buku pendidikan; buku petunjuk untuk tujuan
pengajaran; buku referensi; buku saku/buku kecil; buku sumber daya; buku tahunan sekolah; buku tulis; manual [buku
pegangan]; materi pendidikan tercetak; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; materi pengajaran,
pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; menulis atau menggambar buku; panduan kegiatan mengajar cetak; penutup
pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; perlengkapan sekolah [alat tulis]; publikasi pendidikan; publikasi tercetak,
yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; sekolah menulis buku===
===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pendidikan Bahasa
Inggris secara online; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa
dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pengajaran bahasa; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan
pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan test dan
ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; instruksi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-
jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris
via situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; jasa-
jasa perniagaan institute bahasa asing; kursus bahasa; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan bimbingan pendidikan
internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan juru bahasa; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan sekolah bahasa; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur,
memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; menyediakan kursus pengajaran
di bidang bahasa asing; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; organisasi les bahasa; pelatihan
bahasa; penerbitan materi pendidikan; pengajaran bahasa; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan
teks, selain teks publikasi; pengeditan materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; penyediaan buku-buku
dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan kursus bahasa; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan
pendidikan; penyewaan kaset audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan
materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa;
persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; produksi materi pendidikan dan pengajaran; publikasi materi cetak
(selain untuk
tujuan periklanan); publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi materi pengajaran
pendidikan; sulih suara bahasa asing; terjemahan bahasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:15:48
540   EtiketDID2022093841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Veteran No 6, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212
Albert Kamord

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASTEROID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Keripik dan kerupuk berbahan dasar

tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk Ikan; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar
sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Mie; Mie Lidi (Lidi-lidian); beras ketan; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; kerupuk;
kerupuk ikan; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik ikan; kerupuk udang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; mie beras; mie telur; mie tepung; mie, dimasak atau tidak dimasak; rempah-rempah; rempah-
rempah bubuk===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:16:42
540   EtiketDID2022093842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan. AKBP. H.Umar, Lrg. Samudra Pasai No. 1161, Rt.13, Ario Kemuning,
Kemuning, Kota Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30128

Yeka Herlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Asaku “YKD” Farm’s
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :

Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asinan; Sayuran dan buah olahan; buah dan sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:18:04
540   EtiketJID2022093843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Care Tower  Ciputra International Building 19th floor, Suite 19-01,
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, Rawa Buaya, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,  11740

Persekutuan Perdata ASNP Kantor Hukum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASNP Law Office Your Value Added Legal Solution
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa arbitrase; jasa hukum; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa litigasi; jasa mediasi; jasa

penelitian hukum; jasa pengawasan kekayaan intelektual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:18:07
540   EtiketDID2022093844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cimahi No.14 A RT.005/RW.004 Kel.Menteng Kec.Menteng, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

Kusumaningtias Sri P

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warung Dahar Risma Berkah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,putih, pink, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh lemon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:18:21
540   EtiketDID2022093845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sri Tanjung VI/150 Lingkungan Krajan, RT/RW: 001/003, Desa Wirolegi,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur 68124, Kabupaten

Saiftinanda Wildan Pratama
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Jember, Jawa Timur, 68124
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RESNANDA YASMIIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Celana ketat tipis untuk wanita; Gamis pria; Kerudung kepala; Kerudung kepala

untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita;
Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki bayi; artikel pakaian untuk bayi dan balita; atasan atletik
wanita dengan bra bawaan; atasan berkerudung; atasan chemise (jenis pakaian dalam untuk wanita); atasan untuk wanita;
baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; baju tidur empuk untuk bayi; bodysuits untuk wanita; booties bayi; celana dalam
wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk wanita;
celana pendek untuk wanita; celana popok bayi; celana untuk wanita; celemek makan bayi silikon; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); gamis; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk wanita; gaun wanita; ikat pinggang untuk wanita; kain
tadah liur bayi; kaos oblong wanita; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; kutang
wanita; mantel untuk wanita; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam wanita; pakaian luar untuk
wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang dilengkapi sling untuk menggendong bayi;
pakaian yang menggabungkan gendongan bayi; pengantin pengantin wanita; penutup dada khususnya untuk wanita
(bustiers); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); piyama untuk wanita; pullover berkerudung; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu dan
sepatu bayi; sepatu pengantin wanita; sepatu untuk bayi; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; stoking
dan celana ketat tipis wanita; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:18:29
540   EtiketD142022093846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Poyowa besar II, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, 95000
Regina Sierra Silvani Hamid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Banazzam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, hijau, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik tahu; keripik pisang; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:18:49
540   EtiketJID2022093847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Segoromadu II/3, Kel. Segoromadu, Kec. Kebomas,, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur

PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRODESIGN.ID
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : PRODESIGN.ID merupakan singkatan nama badan hukum pemohon merek yaitu PT. PUTERA
RACKINDO SEJAHTERA
www.prodesign.id terdaftar IDM000823853, prodesign furniture terdaftar IDM000267260;
IDM000276554

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan

pelanggan via website; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan perabotan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna
untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang orang lain melalui
situs web (website); Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui
jaringan komputer; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan pasar
online; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya
seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku,
kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-
bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam,
kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:19:08
540   EtiketJID2022093848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani No.70, Kota Metro, Lampung, Kota Metro, Lampung, 34112
PT BPR EKA BUMI ARTHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKA PAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Emas dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank internet; Jasa perbankan; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan

perbankan online; Layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik; Perbankan mobile; Perbankan online; jasa bank
tabungan/simpanan; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online;
layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer
global; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online
yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan
terkomputerisasi; memberikan informasi perbankan; pemrosesan transaksi transfer bank; perbankan; perbankan elektronik;
perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan komersial on-line; perbankan melalui
jaringan komunikasi global; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa
keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan swasta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:20:49
540   EtiketDID2022093849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dukuh Menanggal XII, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur
60234, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234

Asri Wido Mukti, Yurika Sastyarina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Diabestie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
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desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi
perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler
dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:21:43
540   EtiketDID2022093850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARDEN HOUSE RUBY II NO. 8 BGM PIK, KEL. KAMAL MUARA KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HANDY LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat potong memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Batu asah;

Peralatan makan; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas tangan
dioperasikan dengan tangan; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; SILET; Setrika
listrik; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; cake pisau;
dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; gagang pisau; garpu; garpu plastik; garpu sekali pakai; gunting kuku;
gunting kuku bayi; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting*; instrumen
cukur listrik; isi cutter; jig-gergaji, dioperasikan oleh tangan; keriting besi, non-listrik; manikur dan pedikur alat; palu [instrumen
tangan]; palu, tangan dioperasikan; pelurus rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pengeriting rambut,
listrik, alat tangan; pengolah makanan, tangan-dioperasikan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); pisau *; pisau cukur;
pisau daging; pisau gunting; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi; pompa tangan
dioperasikan untuk memompa air sumur; sekop [tangan alat]; sendok *; sendok es krim; sendok garpu ergonomis untuk anak-
anak; sendok garpu plastik; sendok plastik; sendok sup; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika styling rambut listrik; silet; slicers pizza; tangan pompa *; whetstones
[mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:23:38
540   EtiketJID2022093851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SIWALAN III NO 13, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57143
SARI DEWI KRISCAHYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POPALICIOUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan es krim, es

konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan
menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe kopi;
Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Katering makanan dan
minuman; Kedai; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe );
Layanan kafe; Layanan perjamuan; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman
dengan truk berjalan; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering;
layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; bar kopi; jasa memasak makanan; jasa
penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-
restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
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layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail;
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai roti dan kue
(bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bistro; layanan jus bar; layanan
kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan
restoran; layanan kantin; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
persiapan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan snack-
bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani teh,
kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; mengambil layanan
makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan
makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan
minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi
dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan,
fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi
sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan
dan resepsi-resepsi; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; pusat makanan/jajan; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa
keluar; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:24:08
540   EtiketDID2022093852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati GG Pinang No.3RT.003/ RW.005, Kelurahan Muara Dua, Kota Prabumulih,
Sumatera Selatan

Mega Rosaria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CINGLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan berwarna emas dengan latar belakang putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Kolonye;
Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik];
deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-
up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh;
lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
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kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan
kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
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penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya
untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan
kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata
ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat
untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
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dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:25:22
540   EtiketDID2022093853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MENGGORAN, Kel. Bengkal, Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah, 56271

CV. KIRANI AGRINUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDMESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk hayati; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:25:31
540   EtiketDID2022093854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cohive 101, Jl. Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT AKAR GRUP INDONESIA (AKAR NUTRITION)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKAR NUTRITION + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet; Suplemen diet protein

dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein,
berbentuk snack bar padat nutrisi; bubuk protein; mineral dan suplemen mineral; protein batangan; suplemen diet atau zat gizi
tambahan; suplemen diet protein kedelai; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan diet dalam bentuk
batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen protein diet; suplemen protein untuk
hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan nutrisi dan diet; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:26:34
540   EtiketJID2022093855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Islamic II. 3, Jl. Zam Zam Raya No. 3, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa
Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT Rasa Muda Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FESTIVAL WARUNG BASO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Oranye, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus

hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyediaan  informasi,
jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa publikasi dan presentasi
ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi
ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; acara festival permainan;
mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan
hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi,
produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan
lainnya; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik;
penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:26:35
540   EtiketD012022093856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Krueng Lam Kareung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23363
CV. TIGA KJ JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP SR SELANGOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===magnesit; magnesium fluorida; magnesium hidroksida; magnesium karbonat; magnesium klorida; magnesium sulfat;

pupuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:27:52
540   EtiketD222022093857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUKUH RT 018/RW 008 KARANGSARI, PENGASIH, KULON PROGO, D.I.
YOGYAKARTA, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta

ANIK KISWOROWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RONAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dengan RFID; Dompet kartu bisnis; Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi

lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk tas; Kantong untuk tas kecil dipakai di
pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk tas; Penutup tas;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu untuk tas; TAS PELANA; Tali bahu
untuk dompet wanita; Tali bahu untuk tas; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk tas; Tas  (selain tas sekali pakai); Tas
penyimpan surat dan dokumen; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah;
Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan
tas travel; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali
serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk
mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk
penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat
berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan
mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi
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tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas
sepatu untuk perjalanan; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas
tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper,
dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas
untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas
bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi
dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan,
tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong;
Tempat kartu [dompet]; bagian logam untuk tas; barang bawaan adalah tas; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin;
bulu imitasi; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan
tempat kartu kredit; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet
jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu kredit; dompet kartu
kredit [dompet]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil
[tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam
mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kunci; dompet malam [tas tangan]; dompet malam
[tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet
kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian;
dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci;
dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan
atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari
logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; grip [tas]; janome-gasa [Payung kertas
Jepang]; kantong (tas) anti air; karakasa [payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit [dompet]; kerangka tas; kerangka tas
tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper besar, koper, tas untuk bepergian,
tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas
bepergian; koper dan tas jinjing; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; label bagasi kertas;
omamori-ire [tas pesona]; pegangan untuk memegang tas belanja; pemegang koin dalam bentuk dompet; penutup kain untuk
tas travel; penutup tas; portofolio tipe tas kerja; rangka tas tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai dompet; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone
(koper); tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang
perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong;
tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel
untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan];
tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing
dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dengan ritsleting
untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas
kosmetik atau perlengkapan mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas
kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet;
tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-
bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas
olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk
berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-
barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas
perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas
pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak; tas punggung yang didesain untuk
melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas rotan; tas sabuk dan tas pinggul; tas
santai; tas sekolah; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi;
tas seluncur es; tas sepatu bot; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan
air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas
tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas
tangan wanita; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan
plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk
bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen;
tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu;
tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas
wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek
berbentuk (bersifat) dompet; tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet]
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu telpon (dompet); train case
(tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair;
ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:27:52
540   EtiketDID2022093857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panataran Blok S-3/3, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17433
Lista Tri Verdiana ST
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENTEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman beras kencur (jamu); Minuman kunyit asem (jamu); jamu tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:28:25
540   EtiketDID2022093858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Legenda Wisata Cluster Davinci Blok T 10 No. 31 RT 002 RW 022 Kel/Desa Nagrak
Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16967

LISNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rejuvebydr.Lisna + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak
untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran
tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up;
kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur;
make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik;
sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun
mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim leher; Krim pelembab;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan;
Losion dan serum; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk
keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Make up remover gel; Make up
remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Odol; Pelembab Leher (kosmetik); Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one;
Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk
perawatan kecantikan; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi,
jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan
untuk keperluan mencuci; Sediaan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias
wajah; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu,
krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih,
dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik);
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up;
bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; celak mata; compacts / kompak yang mengandung make-up; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar
bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi;
gel penata alis; gel pra-cukur; gel rambut; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel
perawatan kulit; kain make-up dari kapas; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapur untuk make-up; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk
dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk leher; krim anti-penuaan untuk
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keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku;
krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut;
krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk
tubuh; lotion kecantikan; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; maskara rambut;
masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak wangi; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemerah pipi; pencuci vagina
untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up;
pensil mata; pensil untuk bibir; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perekat untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; primer make-up; produk perawatan tubuh dan
perawatan  kecantikan; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi,
butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi
yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan
berjemur; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik
untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan obat menghilangkan rambut dan
pengelupasan kulit; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum rambut; serum wajah; susu kecantikan; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tongkat
pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:29:35
540   EtiketDID2022093859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MENGGORAN, Kel. Bengkal, Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah, 56271

CV. KIRANI AGRINUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDPASS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk hayati; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:32:22
540   EtiketDID2022093860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Taman Pahwalan, RT17/07, Purwamekar, Purwakarta., Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat, 41119

Hani Rusmayanti, S.Tr. Keb
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dietin Food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak salad; Salad sayuran; Salad, disiapkan; salad buah dan sayuran; salad sayuran; sediaan salad (sayuran)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:33:28
540   EtiketDID2022093861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARDEN HOUSE RUBY II NO. 8 BGM PIK, KEL. KAMAL MUARA KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HANDY LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ketel listrik; Mesin kopi ekspreso; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk

keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian;
Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan
sanitasi; Screen Shower; Sterilisasi Peralatan Makan; Teko kopi listrik; alat sterilisasi untuk botol bayi; aparat pendingin udara;
bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; kepala shower; keran air; keran bidet; kipas angin listrik; kipas listrik
untuk penggunaan pribadi; kompor; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; lampu Natal, selain lilin; lampu kuman; lampu
lampu; lampu lampu LED; lampu meja; lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; mesin kopi, listrik; mesin pembuatan es
krim; mesin pemurni udara; oven listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven roti; pemanas elektrik untuk
botol bayi; pembuat es krim, self-pendingin; penanak nasi; pengering rambut; pengering tangan otomatis; pengukus nasi
menggunakan listrik; peralatan memasak, listrik; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing),
penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); perangkat pensterilisasi
di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; shower genggam; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi listrik untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap untuk keperluan
rumah tangga; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi
untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk sikat gigi; susu instalasi pendingin; toaster roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:35:40
540   EtiketDID2022093862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUMUR JAMBU NO.9 RT 006/005, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Devy Eka Saputri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUA NAN LAMAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANGE, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===rendang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:40:35
540   EtiketDID2022093863

730 Nama Pemohon : HANDY LIE
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Alamat Pemohon : JL. GARDEN HOUSE RUBY II NO. 8 BGM PIK, KEL. KAMAL MUARA KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HTAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelas; Kain untuk membersihkan lantai; Kotak krim kosmetik; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah

tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring;
wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan
memasak; alat pengepel; bak mandi bayi; barang pecah belah, porselen dan gerabah; baskom [wadah]; botol; botol air
aluminium; botol minum untuk olahraga; botol minuman; cangkir kopi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cetakan
[peralatan dapur]; corong untuk penggunaan dapur; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser minuman portabel
[wadah]; ember plastik untuk menyimpan mainan mandi; gagang sapu; garpu memasak; gelas kaca; gelas kopi; gelas minum;
gelas minuman; kain lap penghapus debu; kain pel; kain pembersih [lap]; kain untuk membersihkan botol bayi; kontainer
rumah tangga; kotak kaca dekoratif; lap sintetis chamois; mixer dapur, non-listrik; mug perjalanan kopi; parut untuk
penggunaan dapur; pembuat kopi tetes, non-listrik; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan;
penutup wadah tempat sampah; piring; piring plastik; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak pengeringan baju; rak
pengeringan piring; sapu; saringan untuk penggunaan dapur; sendok kayu [peralatan dapur]; sikat alis; sikat botol; sikat cuci;
sikat gigi; sikat gosok; sikat rambut; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; spons dapur; spons pel; talenan untuk
dapur; tatakan gelas dari logam; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan
dari logam mulia; tempat handuk pada kamar mandi; tempat tissue; termos minum; tusuk sate memasak; tutup wadah dibuat
untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah sabun;
wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau
dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:41:20
540   EtiketJID2022093864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Islamic II. 3, Jl. Zam Zam Raya No. 3, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT Makan Padang Pakai Tangan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARKOPMIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan

sosial; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:41:24
540   EtiketJID2022093865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Islamic II. 3, Jl. Zam Zam Raya No. 3, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa
Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT Makan Padang Pakai Tangan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARKOPMIL
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Kafe kopi; Kedai kopi; delicatessens [restoran]; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:41:50
540   EtiketDID2022093866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Sudirman, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
Sulawesi Selatan, 91212

CV Resota Media Kreatif

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Remake
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaus pakaian; Pakaian dinas seragam; Pakaian olahraga; Sweater; T-shirt; kaos; pakaian kerja; pakaian santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:45:50
540   EtiketJID2022093867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Kelapa Dua, Ruko Paramount Center II B No. 08, Kelurahan Pakulonan
Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. ESENSI SOLUSI BUANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ayo makan! & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit;

Jasa penyiaran televisi; Jasa penyiaran televisi online; Jasa transfer data digital; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi
yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel,
layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi
antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan
dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara
onlin, streaming data, streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita,
relating to electronic payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment
forums, communication services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan
dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi
antara bank data; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; jasa-jasa transmisi digital dan satelit; konsultasi
penyiaran televisi; layanan gateway telekomunikasi; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan transmisi digital; layanan
transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis;
pengiriman berita; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi; penyewaan
fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan fasilitas telekomunikasi; penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi;
penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan saluran
telekomunikasi; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan
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interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar
bergerak melalui Internet; penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di
Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran nirkabel; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran televisi ke perangkat
bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer,
TV, penerima TV dan set top box; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi; siaran radio dan
televisi; telekomunikasi; transfer data digital; transfer data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transmisi
data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan telekomunikasi; transmisi data
melalui satelit; transmisi informasi melalui satelit; transmisi satelit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:46:04
540   EtiketJID2022093868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palem Widelia Nomor 46 A Palem Semi RT. 009/RW. 001, Kelurahan
Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

Nuzul Azmi Ramadhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nasi Mandhi BosGiL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik /

ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk
foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media,
situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); layanan komputer, yaitu, mengkurasi
(curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media sosial; menyediakan
perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; penyediaan situs media sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:46:42
540   EtiketJID2022093869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARDEN HOUSE RUBY II NO. 8 BGM PIK, KEL. KAMAL MUARA KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HANDY LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran secara online; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang

cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; jasa grosir untuk mainan; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan
dengan administrasi dan manajemen bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan agen impor, bukan layanan transportasi
kargo; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh
toko-toko suvenir online; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel yang
disediakan oleh toserba online; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; memberikan informasi bisnis
melalui Internet; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko ritel
online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:47:16
540   EtiketDID2022093870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG Pondok No 16 RT 006 RW 005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar
Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

iin Rina Suhermin

Halaman 102 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rdi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan berbahan dasar tepung; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:48:38
540   EtiketJID2022093871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani No.70, Kota Metro, Lampung, Kota Metro, Lampung, 34112
PT BPR EKA BUMI ARTHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POINT BANK EKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Emas dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank internet; Jasa perbankan; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan perbankan disediakan on-line dari

basis data komputer atau internet; Layanan perbankan online; Layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik;
Layanan rekening bank; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; jasa bank tabungan/simpanan; jasa
pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; layanan perbankan dan
keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan
perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan
perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; memberikan informasi perbankan;
pemrosesan transaksi transfer bank; perbankan; perbankan elektronik; perbankan elektronik dan layanan keuangan
terkomputerisasi atau otomatis; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan komunikasi global; perbankan online
dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs
web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan swasta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:49:06
540   EtiketDID2022093872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gajahkumpul, RT/RW: 001/001, Kelurahan Gajahkumpul, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59186, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59186

Puji Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAPAL SAMUDRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam Masak beryodium; Garam meja; garam; garam beraroma; garam berbumbu; garam masala; garam meja dicampur

dengan biji wijen; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:49:42
540   EtiketJID2022093873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Way Besay B.33 Rt 03 Rw 01 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

SITI KOMARIAH,ST,MM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Azbar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, coklat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Katering makanan dan minuman; Layanan katering termasuk

layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet;
Penyediaan katering; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti;
kedai roti dan kue (bakeries); penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:50:18
540   EtiketJID2022093874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Family G-27, Rt/Rw: 003/010, kel. pradahkalikendal, kec. dukuh pakis, Kota
Surabaya, Jawa Timur

ALBERT WIYOGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALRON HOTEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa/layanan akomodasi untuk

pertemuan (meetings); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan tempat tidur dan
sarapan; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan katering; hotel yang diperpanjang tinggal; jasa kafe;
jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa penginapan wisatawan; layanan hotel liburan; layanan makan malam dan restoran;
layanan pemesanan kamar hotel; layanan untuk pemesanan kamar; memberikan informasi penginapan melalui Internet;
memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan
makanan dan minuman untuk tamu; pemesanan penginapan; penginapan turis; penyediaan informasi hotel; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyewaan ruang serba guna; penyiapan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:52:13
540   EtiketJID2022093875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani No.70, Kota Metro, Lampung, Kota Metro, Lampung, 34112
PT BPR EKA BUMI ARTHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKA ONLINE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Emas dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank internet; Jasa perbankan; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan perbankan disediakan on-line dari

basis data komputer atau internet; Layanan perbankan online; Layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik;
Layanan rekening bank; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; jasa bank tabungan/simpanan; jasa
perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; layanan
perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan online
yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi
seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; memberikan informasi
perbankan; pemrosesan transaksi transfer bank; perbankan; perbankan elektronik; perbankan elektronik dan layanan
keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan komunikasi global;
perbankan swasta===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:52:34
540   EtiketD222022093876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bulu RT 002 RW 001, Kelurahan Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten
Madiun, Jawa Timur

Tri Trisnawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALQIS SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna dasar putih dengan Logo dan tulisan ALQIS SKIN berwarna Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata;
Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi;
garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik;
losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah;
parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma;
semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian;
Hyaluronic serum; Korektor warna bibir; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan minyak untuk berjemur; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi
untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah;
Krim wajah (kosmetik); Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan
merias diri; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Masker wajah pembersih pori-pori;
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Pelembab dari susu; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pensil untuk bibir; Pewarna bibir dengan ketahanan
yang lebih lama; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade bibir; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun Mandi;
Scrub bibir; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; balm rambut non-
obat; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan
untuk rambut, kult dan bibir; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cat kuku (kosmetik); deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan
minyak; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner bibir; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh;
krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
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tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker tubuh; masker untuk membersihkan wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
minyak almond; palet pengkilap bibir; parfum cair; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; penetral bibir;
pengkilap bibir; pensil untuk bibir; penyegar nafas; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna-pewarna
rambut; produk perawatan bibir (kosmetik); produk wewangian yaitu kolonye; sabun almond; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan pijat tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan untuk
merawat tangan dan tubuh; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semir sepatu dan krim; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; susu pembersih wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner
wajah kosmetik; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:53:47
540   EtiketJID2022093877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Kelapa Dua, Ruko Paramount Center II B No. 08, Kelurahan Pakulonan
Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Kecamatan Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. ESENSI SOLUSI BUANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ayo makan! & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap
untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi
global; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer
global, siaran televisi; Produksi program radio dan televisi; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung;
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informasi hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan pembuatan film digital; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman video; menyediakan informasi atas artikel pada koran, majalah dan buku; penerbitan
multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi
elektronik; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; produksi film
(movies) animasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:53:56
540   EtiketJID2022093878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palem Widelia Nomor 46 A Palem Semi RT. 009/RW. 001, Kelurahan
Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

Nuzul Azmi Ramadhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kebuli Jordan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik /

ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk
foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media,
situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); layanan komputer, yaitu, mengkurasi
(curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media sosial; menyediakan
perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; penyediaan situs media sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 09:55:16
540   EtiketDID2022093879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grand Slipi Tower LT. 9 Unit O, CHR Office, Jalan Letjend. S. Parman Kav
22-24 RT.001 RW.004 Palmerah Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PT. TEKNOLOGI UDARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompresor udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:09:47
540   EtiketDID2022094077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGAGEL JAYA SELATAN 15F, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60283
PT BISNIS INDO INOVATIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Honey Boo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Abu-abu

Halaman 107 dari 604



511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baby soaps; Cologne bayi; Deterjen bayi; Krim mandi untuk bayi; Minyak bayi; Parfum untuk bayi; Pelembut kain untuk

barang-barang keperluan bayi; Sabun tangan cair; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk
mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Tisu basah bayi; baby oil
[perlengkapan mandi]; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; kondisioner rambut untuk bayi; losion bayi; mandi busa
bayi; minyak rambut kemiri; pasta gigi bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; sabun non-obat untuk bayi; sampo dan
kondisioner rambut; sampo untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:09:53
540   EtiketDID2022094078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cemara III No. 43 TM. Yasmin RT. 006 RW. 009, Kel. Cilendek Timur, Kec. Kota
Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112

Glory Josephine Immanuela

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUPA CERITA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Sweater; Syal untuk

menutup kepala; Topi kupluk; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju kaos (t-shirt);
bandana [syal]; celana panjang; celana pendek; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja;
pakaian; penutup kepala; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; sendal; sepatu; sepatu untuk pria; syal leher
[muffler]; syal renda; syal wol; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:10:43
540   EtiketJID2022094079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SMPN 10 No. 40, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40559
PT SEKOLAH KOMPETENSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHRME (Certified Human Resource Management Expert)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHRME adalah singkatan dari Certified Human Resource Management Expert, Certified Human
Resource Management Expert memiliki arti Ahli Manajemen Sumber Daya Manusia Bersertifikat

591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Coklat, Jingga, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian

gelar kehormatan; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); coaching
[pendidikan dan pelatihan]; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:11:28
540   EtiketDID2022094080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teratai Raya No. 33A, Sungai Putih - Tapung, Kampar - RIAU, Kabupaten
Kampar, Riau

PT. BIO CYCLE INDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anamayam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Kuning, Merah Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat,

non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen
nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk
bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Obat pencegah
penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat suntik untuk hewan; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan
hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen nutrisi
untuk hewan; Suplemen untuk makanan hewan; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat
berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; aditif makanan hewan
peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan
hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan;
kontrol bau hewan peliharaan; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan hewan probiotik; obat kumur obat untuk hewan
peliharaan; obat pencahar untuk hewan; obat-obatan untuk hewan; pencucian anjing [insektisida]; penolak kucing; popok
sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok untuk anjing; popok untuk hewan peliharaan; repellents untuk anjing; salep anti-
gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sampo obat untuk hewan peliharaan;
sediaan farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan
obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; suplemen gizi untuk anjing; suplemen makanan hewan;
suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen nutrisi
untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen protein
untuk hewan; suplemen ragi untuk hewan; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; suplemen vitamin untuk
hewan; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:11:55
540   EtiketD262022094081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. M.T. Haryono No. 2, RT/007 RW/002, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94111
ANGGUN APRICIELLIA SAVITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOCALIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian dinas seragam; Switer lengan panjang; baju tidur; blazer [pakaian bisnis]; celana boxer; celana jas;

chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); jaket [pakaian]; jaket denim; jaket kulit; jilbab; kaos; kaus kaki; kemeja berkerah;
pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian denim; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; sandal jepit [alas kaki]; selimut dpt dipakai; sepatu; seragam;
seragam olahraga; syal dan jilbab; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:12:44
540   EtiketJID2022094082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cirendeu Raya No. 51, Cirendeu, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419
PT BAHTERA MITRA NET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MitraNet Your Solution + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Latar belakang warna oranye, logo warna hijau dan biru, tulisan berwarna biru dongker

Halaman 109 dari 604



511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); jasa promosi dan

pemasaran secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:13:04
540   EtiketDID2022094083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sunter Paradise Tahap 1 Block F2 no.6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Kimanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YMHoem
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti-silau untuk mobil; As starter untuk kendaraan; As swing

arm untuk sepeda motor; Ban dalam untuk kendaraan; Dudukan stang untuk sepeda motor; Gear box untuk kendaraan darat;
Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kickstands
sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda
motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda
motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup
sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor);
sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang
(bagian dari kendaraan); Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk
sepeda (derailleur); Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor;
Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Pedal stater sepeda
motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan; Penyemprot Minyak rantai
motor; Piringan disc; STANG GEROBAK; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk
sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Suspensi peredam kejut untuk kendaraan
bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Velg Mobil dan Motor; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau
untuk kendaraan; bagian-bagian stang; bak kopling kendaraan; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk roda
kendaraan kehutanan; banci bar untuk sepeda motor; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan stang untuk
kendaraan roda dua; behel jok sepeda motor; behel motor; box bagasi kendaraan; engkol sepeda motor; foot step racing;
frame sepeda motor; gantungan barang untuk motor; gas spontan; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gearing untuk
kendaraan darat; grip stang untuk sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk
setang sepeda; grip tape untuk setang sepeda motor; handle rem/kopling; hub untuk roda sepeda motor; jalu stang; jari-jari
roda sepeda motor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda
motor; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem untuk kendaraan darat; klakson peringatan untuk sepeda motor;
kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling poros untuk kendaraan darat;
kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lengan ayun
sepeda motor; master rem kit; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat;
pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor;
pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung body motor; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; peninggi stang; penjepit
stang; pentil untuk ban kendaraan; penutup jok (single seater); penutup kunci kontak; penutup sadel untuk sepeda motor;
penutup untuk hand grip untuk sepeda kargo; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; peredam kejut untuk sepeda
motor; persneling untuk sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat;
rantai penggerak sepeda motor; rantai roller; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem cakram untuk sepeda motor; rem sepeda motor;
roda gigi poros; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sarung motor; setang sepeda motor; setelan rantai; skuter listrik satu
roda self-balancing; spakbor; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; standar kendaraan; standar untuk kendaraan darat;
stang fatbar; stang setir; swing arm; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tromol sepeda motor; tuas rem untuk sepeda
motor; tutup pentil; tutup rantai; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:15:23
540   EtiketJID2022094084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DULATIP 21 RT/RW 001/003, Kota Bandung, Jawa Barat
Christopher Kusumanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KEDAI WANMIN
566 Arti Bahasa : Kedai Sejuta Umat
591 Uraian Warna : PUTIH HITAM MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Membuat
reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran; Restoran Prasmanan; delicatessens [restoran]; layanan
agen untuk pemesanan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk
restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan makanan
dan minuman kelor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:15:51
540   EtiketDID2022094085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teratai Raya No. 33A, Sungai Putih - Tapung, Kampar - RIAU, Kabupaten
Kampar, Riau

PT. BIO CYCLE INDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anamayam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Alas kotoran kucing;

Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan makanan untuk
hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan pengikat mikotoksin sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi;
Bahan-bahan makanan untuk hewan; Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Es krim untuk
hewan peliharaan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan
peliharaan; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan
Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan
peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak; Makanan ternak sintetis; Pelet (Makanan Ternak);
Tepung Bahan Makanan Ternak; [pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; anjing; bahan makanan untuk anak anjing;
bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk
hewan yang mengandung ekstrak botani; biskuit anak anjing; biskuit anjing; biskuit kucing; flax meal [makanan ternak]; gigi
yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; kapur untuk makanan hewan; kertas pasir [sampah] untuk hewan
peliharaan; kucing; lembaran kertas yang diampelas untuk kotak kotoran hewan peliharaan; makanan anjing; makanan anjing,
dapat dimakan; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan kacang untuk hewan; makanan kaleng untuk anjing;
makanan kaleng untuk kucing; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan ternak; makanan udang (makanan
ternak udang); makanan untuk hewan; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing;
memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kucing; memperlakukan hewan peliharaan organik yang
dapat dimakan untuk kuda; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan peliharaan; minuman untuk kucing; oil cake
(makanan untuk pakan hewan); pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan hewan; sampah untuk hewan peliharaan;
susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-anak anjing; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang
kunyah yang dapat dicerna untuk anjing; tulang sotong untuk makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:15:53
540   EtiketDID2022094086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BANTIAN,
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN

Huawei Technologies Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUAWEI Glide Keyboard
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas-tas untuk membawa keyboards; keyboard komputer; keypad untuk ponsel; komputer; komputer tablet; mouse
[periferal komputer]; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat periferal komputer; perangkat untuk proyeksi keyboard
virtual; unit pemrosesan pusat (CPU)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:16:03
540   EtiketDID2022094087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Pulo Gg.XIV/C .90 RT.011 RW.004 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10420

Siti Sumarni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sukamu Susu Kambing Murni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===susu kambing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:16:27
540   EtiketDID2022094088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK WAP JL. MOKMER BLOK J  NO. 24 , RT/RW : 007/007, KEL. GUNUNG
SAHARI UTARA , KEC. SAWAH BESAR ,, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10720

THAYNE FINSENDA LIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOMO TRANSMISI RUNNING SMOOTH + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM , MERAH , PUTIH.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel transmisi untuk kendaraan; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); POROS TRANSMISI UNTUK KENDARAAN DARAT;

Poros transmisi untuk mobil; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk mobil; Transmisi untuk kendaraan;
komponen transmisi untuk kendaraan darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; penutup atas transmisi untuk kendaraan
darat; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); poros transmisi untuk kendaraan darat; rantai transmisi untuk
kendaraan darat; ring transmisi; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selimut
pelindung ledakan transmisi (kendaraan); tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk
kendaraan darat; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi
untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:17:03
540   EtiketDID2022094089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Johar Golf Raya No. 20, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JIMMY CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: U.YI + Karakter Huruf Non Latin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung

obat; Obat kumur; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun
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untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Spray penyegar mulut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; bahan pewarna
rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim
kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu;
lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pasta gigi; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemutih gigi
berbentuk pena; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil
alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan
aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan
rambut; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:17:06
540   EtiketJID2022094090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pulau Pramuka Rt.003/Rw.005 Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kep. Seribu, DKI Jakarta

Saadah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warung Saadah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hijau, Putih, Coklat, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; Penyediaan katering; jasa katering; jasa katering untuk penyediaan makanan dan

minuman; katering makanan dan minuman; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan
makanan dan minuman; pemesanan jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:17:31
540   EtiketJID2022094091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Krendang utara I rt 03/03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260
SITI JULAECHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROSELLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hijau, Orange, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai minuman panas dan dingin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:18:06
540   EtiketDID2022094092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kayu Jati V No 6, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Wiwin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Unieqwin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makaroni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:18:51
540   EtiketDID2022094093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Batas Pandang No. 3 RT 002 RW 033, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78116

PT Borneo Cakrawala Media

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BCMedia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===server internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:22:50
540   EtiketDID2022094095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ABDUL RAJAB SIMATUPANG PERUM PERJANJANGAN JAYA ASRI N KEL.
SIBULUAN NAULI KEC. PANDAN, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

SORAYA PERUCHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRC PERUCHA SKIN GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PRC PERUCHA SKIN GLOW  memiliki makna filosofis merek yang diambil dari bagian nama Pemohon
sendiri yakni: SORAYA PERUCHA.

591 Uraian Warna : Warna emas (gold), coklat, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan

kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak
untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran
tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up;
kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur;
make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik;
sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun
mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda
Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kondisioner cair
(kosmetik); Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder
dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
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mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion
dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up
remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim
dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi
shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu,
krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik;
balm dan krim setelah bercukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; bedak kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik);
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-
sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi
shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim
anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur;
krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim
dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal
untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim
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pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang
[kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan
kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan
medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim
siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan;
krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah;
krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma;
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan
gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus krim; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk
tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung
matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-
obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; salep kosmetik; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari
sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan
kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
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sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan
kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu
pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah
dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film,
dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:28:09
540   EtiketDID2022094096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Widya Utama D-1/24, RT.005/RW.010, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan
Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur

HENGMIN CAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOMISS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung

obat; Obat kumur; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun
untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Spray penyegar mulut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; bahan pewarna
rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim
kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu;
lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pasta gigi; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemutih gigi
berbentuk pena; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil
alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan
aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan
rambut; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:28:46
540   EtiketDID2022094097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN MANDALA UTARA III/27 RT.013/007 KEL. TOMANG, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11440

NURMASITA ADISTIANI.P
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Muda dan Hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar kacang; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman kacang

hijau; minuman ekstrak kacang; minuman sari kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:30:13
540   EtiketDID2022094098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLUEGREEN INTEGRATED BOUTIQUE OFFICE, JL. LKR. LUAR
BARAT NO. 88 Unit B-Blue Lantai Ground, Mezanin dan 2,
Kel.Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT. BEAUTE HAUL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTY HAUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAUTY HAUL Merupakan Bagian dari Nama Badan Hukum Pemohon yaitu PT. BEAUTE HAUL
INDONESIA. Beauty Haul kelas 35 terdaftar nomer IDM001007009.

591 Uraian Warna : Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Additif untuk bahan bakar motor; Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Aditif non-obat yang digunakan untuk

pakan ternak untuk digunakan sebagai suplemen makanan; Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Aditif untuk
mengeraskan; Aditif-aditif kimia untuk resin; Agen aktif permukaan; Agen-agen penstabil untuk resin; Agen deflokulasi untuk
minyak dan minyak mentah; Air Radiator; Antibiotik disc; Antioksidan untuk digunakan dalam fabrikasi; Asam asetat glasial;
Asam nitrat; Asam sulfat; Aspal anti karat (bahan kimia); Bahan Kimia untuk menyerap formaldehida dan bahan kimia untuk
dekomposisi formaldehida; Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut, hewan, sintetis, bio-teknologi, dan
dimaksudkan untuk dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; Bahan anti kusam untuk jendela; Bahan bakar aditif;
Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan campuran kimia dalam semen; Bahan kimia (industri);
Bahan kimia berbentuk pasta pencari air; Bahan kimia berbentuk pasta pengukur bensin; Bahan kimia dan komposisi kimia
untuk digunakan dalam aplikasi petrokimia dan aplikasi industri; Bahan kimia dan komposisi kimia yang digunakan di ladang
minyak dan gas; Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia industri untuk kedap air; Bahan kimia penyamak kulit; Bahan
kimia perawatan industri; Bahan kimia peresap tekstil; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; Bahan kimia untuk
campuran semen; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; Bahan kimia untuk digunakan dalam
industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan krim , losion, produk
kosmetik atau supplemen makanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Bahan kimia untuk digunakan
dalam pembuatan plastik; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; Bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; Bahan kimia untuk mencerahkan tekstil; Bahan kimia
untuk pemurnian air; Bahan kimia untuk solder; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan kimia yang digunakan
dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Bahan kimia yang digunakan dalam industri;
bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; resin sintetis
yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk pembuatan barang
komersial dan industri; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; resin sintetis, tidak
diproses; polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial, industri dan domestik; Bahan pembantu untuk
membuat pellet untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan pengawet makanan; Bahan perekat untuk
keperluan industri; Bahan perubah fasa (PCM); Bahan tambahan kimia untuk biodiesel; Bahan tambahan/aditif kimia untuk
bahan pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif nutrisi dalam bentuk
bahan kimia untuk digunakan dalam membuat makanan hewan; Bahan-bahan kimia; Bakteri pengurai makanan; Batu kapur
untuk pertanian; Biji plastik ramah lingkungan; Biji plastik yang belum diolah (Polyethylene); Bijih plastik untuk kantong plastik
degradable; Biostimulant untuk tanah; Butana; Butil glikol eter; Cairan Sistem Power Steering; Cairan atau zat untuk
meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin diesel; Cairan baterai; Cairan
kimia untuk pendingin mesin; Cairan mesin pelepasan elektrik; Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Cairan
pengeboran; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); Cairan peredam kejut; Cairan transfer panas; Cairan untuk
Penambal Ban; Cairan untuk penggunaan dalam pengerjaan logam; Cairan untuk perlindungan bor; Campuran amina;
Dempul; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Desikan (untuk desikasi digunakan pada barang kemasan dan
kontainer barang kemasan); Enzim berasal dari proses bioteknologi untuk digunakan dalam industri; Enzim untuk digunakan
dalam penyamakan kulit; Etanolamina; Film sinar-X, peka tetapi tidak terpapar; Gas-gas dibekukan untuk keperluan industri;
Gen benih untuk keperluan pertanian; Getah selulosa untuk keperluan industri; Hidrogel polivinil alkohol; Inokulan untuk
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merangsang pertumbuhan tanaman gaharu; Isobutanol; Kapur dolomit; Kapur tohor; Katalis Amina; Kimia untuk pembersih;
Kimia yang digunakan dalam industri pengeboran mineral bumi; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya
untuk keperluan non-medis; Kompon pengolah panas digunakan dalam pengolahan panas logam; Komponen biologis
keperluan industri dan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk keperluan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk
keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis
untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komposisi polimer yang digunakan dalam penerapan industri dan
dalam industri barang-barang komersial dan industrial; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Lem dan
perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem polivinil asetat / lem putih;
Lem-lem untuk keperluan industri; Lemak alkohol etoksilat; Lithium; Lumpur pengeboran untuk minyak, gas dan uap
geothermal yang digunakan untuk industri; Metil tersier butil eter; Mikroorganisme dan enzim untuk pemurnian air di kolam
budidaya; Mineral-mineral untuk industri; Minyak rem dan kopling; Nitrous Oksida; Nonilfenol etoksilat; Oli untuk mengurangi
gesekan bagian dalam mesin; Oxogas; Paraksilena; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk
coran dan ekstrusi; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk digunakan dalam industri coran dan ekstrusi; Pelarut butil glikol
eter; Pelarut getah; Pelarut pada industri; Pelarut pestisida; Pelarut yaitu, aliphatic; Pemanis buatan; Pencegah kerak ketel;
Pengatur pertumbuhan tanaman; Pengawalemak; Pengawet ikan organik; Penggerak gas untuk aerosol; Penghilang es;
Penghilang karbon; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis; Penyerap kimia ; Peralatan
untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air; Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk
keperluan industri; Perekat pestisida; Perekat untuk bahan atap; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk
digunakan dalam industri, pupuk; Perekat yang digunakan dalam industri; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; Plastik yang tidak diproses digunakan sebagai bahan baku untuk elastomer; Polietilena; Polietilena
glikol; Polimer olefin (Bahan kimia); Poly aluminium klorida; Probiotik untuk tumbuhan; Propilena; Protein; Protein berbahan
dasar tanaman; Protein kacang; Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan untuk budidaya air;
Protein untuk industri makanan hewan; Protein untuk kegunaan industri; Protein yang digunakan untuk pembuatan suplemen
makanan hewan; Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk
perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Reagen dan sediaan diagnostik, selain untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan biologis untuk digunakan dalam aplikasi ilmiah dan
penelitian; Resin buatan belum diproses; Resin poliamida yang tidak diolah; Resin polimer yang tidak diolah; Resin sintetis
yang tidak diolah; Resin urea; Sari manis, biang gula; Sediaan kimia; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik;
Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian; Sediaan kimia untuk keperluan industri; Sediaan kimia untuk mencegah
hawar gandum; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan industri; Sediaan kimia untuk pengujian
diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sediaan pendingin (refrigerant) ramah lingkungan; Sediaan pendingin
(sediaan anti didih untuk mesin); Sediaan penghilang perekat; Sediaan pengolahan air; Sediaan untuk memadatkan
(tempering) dan mematri (solder); Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap air (kecuali cat); Sediaan — sediaan
pemurni gas; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih; Sediaan-
sediaan pemupukan; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; Sekuestran; Senyawa
anti-macet; Senyawa hidrokarbon; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Senyawa
kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim, losion,
produk kosmetik atau supplemen makanan; Sodium hexaametaphosphate (bahan kimia); Suplemen pupuk; Tepung terbuat
dari tanaman adlay untuk keperluan industri; Thomas phosphate [pupuk]; Titanite; Trehalose (bahan kimia); Zat Penghilang
Cat; Zat kimia aktif di permukaan; Zat kimia industri; Zat kimia untuk digunakan dalam pembuatan parfum dan aroma; Zat
kimia untuk hortikultura; Zat kimia untuk membantu pewarnaan; Zat kimia untuk pertanian; Zat kimia yang digunakan dalam
industri; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; Zat pencegah embun pada kaca; Zat pencegah karat untuk
menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; Zat pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan
pelapis; Zat-zat untuk tumbuh kembang tanaman; Zwavel zuur (cuka getah); abu terbang untuk industri; acesulfame
potassium; acetaldehyde [ethanal]; acetanilide; acrylonitrile butadiene resin styrene, tidak diproses; aditif deterjen untuk bahan
bakar; aditif deterjen untuk bensin; aditif deterjen untuk oli motor; aditif kimia; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk
bahan bakar di alam penguat oktan; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran
internal; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif kimia untuk bensin; aditif kimia untuk beton; aditif kimia untuk cairan
pengeboran sumur minyak; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif kimia untuk digunakan dalam manufaktur; aditif kimia
untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi
untuk digunakan dalam bahan bakar; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kain; aditif kimia untuk digunakan dalam
pembuatan kosmetik; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan
obat-obatan; aditif kimia untuk digunakan sebagai zat pengikat untuk pelet pakan; aditif kimia untuk gemuk; aditif kimia untuk
minyak; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk
pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif kimia
untuk pestisida; aditif kimia untuk pupuk; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif kimia, yaitu senyawa antifoam; aditif
makanan oenologis [bahan kimia]; aditif pasir pengecoran berbasis oksida besi untuk digunakan dalam industri coran logam;
aditif pelumas; aditif plastik; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; aditif, bahan kimia, hingga fungisida; aditif, bahan
kimia, hingga insektisida; aditif, bahan kimia, untuk mengebor lumpur; aditif-aditif kimia untuk resin; adjuvan (substansi kimia),
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian;
adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; agar-agar (kimia); agen anti-statis; agen flatting silikat, dan
ekstender; agen katalitik; agen kimia; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; agen pelepas aspal; aglutinants untuk
beton; aglutinants untuk dempul; aglutinants untuk kayu; aglutinants untuk mortar; aglutinants untuk plester; aglutinants untuk
semen; aglutinants untuk tanah liat; air aki; air amonia; air asam untuk mengisi ulang baterai; air berat (sediaan kimia); air
deionisasi; air kalium; air laut untuk keperluan industri; air murni untuk keperluan industri; air raksa; air suling beroksigen; air
suling untuk keperluan industri; air sulingan; air yang diasamkan untuk pengisian akumulator; aki zuur (untuk menambah
listrik); akrilonitril; aktinium; albumen beryodium (sediaan kimia); albumin [hewan atau sayuran, bahan baku]; albumin untuk
digunakan dalam pembuatan; albumin untuk keperluan industri; alcohol; aldehida *; aldehida crotonic; algarovilla untuk
digunakan dalam penyamakan; alginat untuk industri makanan; alginat untuk keperluan industri; alil klorida; alkali; alkali iodida
untuk keperluan industri; alkali kaustik; alkaline; alkaloid *; alkohol alil; alkohol kayu; alkohol kayu manis; alkohol kebun
anggur; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan
parfum; alkohol untuk keperluan industri; alkohol*; alkyl alkanolamines; alum aluminium; alumina; aluminatisasi; aluminium
amonium sulfat; aluminium asetat *; aluminium hidrat; aluminium hidroksida; aluminium iodida; aluminium klorida; aluminium
nitrat; aluminium oksida; aluminium oxynitride; aluminium silikat; aluminium sulfat; alunit (bahan kimia); amerisium (bahan
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kimia); amida untuk digunakan dalam pembuatan; amil alkohol; amil asetat; amines yaitu alkyl; ammonium vanadate; amonia
[alkali volatil] untuk keperluan industri; amonia anhidrat; amonia tawas; amonia*; amonium aldehida; amonium asetat;
amonium bikarbonat; amonium bromida; amonium dikromat; amonium fluorida; amonium fosfat; amonium hidroksida;
amonium karbonat; amonium klorida; amonium molibdat; amonium nitrat; amonium perklorat; amonium persulfat; amonium
sulfat; amonium sulfida; amonium tawas; amonium tungstate; ampas bubur dari tanaman esparto; ampas kayu yang dihasilkan
melalui proses kimia; ampas tebu untuk digunakan dalam pembuatan kertas; ampas yang dihasilkan melalui proses kimia
mekanis; anhidrida; anhidrida asetat; anhidrida fosfat; anhidrida ftalat; anhidrida kromik; anilin; anisol; antibeku untuk radiator
kendaraan; antibeku untuk sistem mesin cuci kaca depan; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan; antibodi monoklonal
untuk tujuan ilmiah; antibodi untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; antifreezes;
antimikroba; antimon; antimon oksida; antimon sulfida; antimonate; antioksidan; antioksidan organofosfit; antioksidan untuk
digunakan dalam industri  kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri  makanan dan minuman; antioksidan untuk
digunakan dalam industri  produk makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri  suplemen makanan; antioksidan
untuk digunakan dalam industri minuman; antioksidan untuk digunakan dalam industri obat-obatan; antioksidan untuk
digunakan dalam pembuatan; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; antrasena; arabitol; arang aktif; arang
binatang; arang darah; arang tulang; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman); arang untuk
keperluan hortikultura (media tanaman); argon; aroma; aromatik [bahan kimia]; arsenik; arsine; asam *; asam adipat; asam
alfa-ketoglutarat; asam amino untuk keperluan industri; asam amino untuk tujuan ilmiah; asam antranilic; asam arsenik; asam
arsenious; asam asetat; asam asetonadikarboksilat; asam belerang; asam benzoat; asam berbasis benzena; asam borat
untuk keperluan industri; asam campuran; asam crotonic; asam etilen akrilat; asam fluorida; asam format; asam fosfat; asam
ftalat; asam galat untuk industri tinta; asam gallotannic; asam glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik; asam
glutamat untuk keperluan industri; asam glutarat; asam hidroklorik; asam iodik; asam karbonat; asam ketoglutarat; asam
kloroasetat; asam klorosulfonat; asam kolat; asam kromat; asam laktat; asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri;
asam metakrilat; asam mineral; asam molibdat; asam monokloroasetat; asam nitrat; asam nukleat untuk tujuan ilmiah; asam
oksalat; asam oleat; asam palmitat; asam perklorat; asam persulfat; asam pikrat; asam pirogalik; asam propionat; asam
salisilat; asam sebacic; asam sitrat untuk keperluan industri; asam stearat; asam suksinat; asam sulfinat; asam sulfonat; asam
tanat; asam tartarat; asam tereftalat murni; asam terklorinasi; asam tungstik; asam valerat; asetal; asetat [bahan kimia] *;
asetat kobalt; asetat selulosa, tidak diproses; asetilen; asetilena tetraklorida; asetilena untuk keperluan industri; asetofenon;
aseton; aseton untuk keperluan industri; aspartame; astatin; azobenzene; azodicarbonamide; azoksibenzena; bahan biokimia
untuk tujuan ilmiah; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan katoda ternary; bahan keramik
dalam bentuk partikel, untuk digunakan sebagai media penyaringan; bahan kimia  tambahan untuk industri pakan ternak;
bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia aktif untuk digunakan dalam
pembuatan insektisida; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; bahan kimia aktif untuk
digunakan dalam pembuatan obat-obatan; bahan kimia anti air untuk kulit; bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat;
bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia anti-pernis untuk windows; bahan kimia antibeku;
bahan kimia berfluorinasi; bahan kimia beton-aerasi; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri
wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi; bahan kimia dekarburisasi mesin; bahan kimia digunakan untuk
pengeboran; bahan kimia fisi untuk energi nuklir; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan
parasitisida; bahan kimia industri; bahan kimia mematri; bahan kimia mesin-decarbonising; bahan kimia oleo untuk digunakan
dalam pembuatan dan pengolahan produk industri; bahan kimia pelembut air; bahan kimia pelindung kain dari noda untuk
penggunaan binatu komersial; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia pelunak untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri sediaan mandi; bahan kimia
pelunak untuk keperluan industri; bahan kimia pembekuan kaca; bahan kimia pembentuk gel; bahan kimia pembersih
cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia pemisah minyak; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air
untuk kolam renang; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia pemutih lemak; bahan kimia pemutih lilin; bahan kimia
pemutih minyak; bahan kimia pencair pati [sediaan ungluing]; bahan kimia pencegah kondensasi; bahan kimia pencegah kusut
untuk industri; bahan kimia pencegah noda untuk digunakan pada kain; bahan kimia pencerah tekstil; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan industri; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia pengelasan; bahan kimia pengkondisi tanah;
bahan kimia pengolahan air; bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air limbah untuk keperluan industri;
bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di kolam renang dan spa; bahan kimia perendaman untuk pemberian warna
[fotografi]; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia pertanian, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia pewarnaan enamel; bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia
tahan api; bahan kimia tahan api untuk pelapis tekstil; bahan kimia tahan lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak
termasuk cat); bahan kimia tambahan industri roti [sediaan tambahan tepung]; bahan kimia tambahan untuk bahan bakar
petrol, gasolin dan motor; bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; bahan
kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam pengerjaan logam; bahan kimia tempering
untuk digunakan dalam penyolderan; bahan kimia untuk analisis di laboratorium, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; bahan kimia untuk bahan bakar untuk reaktor nuklir; bahan kimia untuk digunakan dalam akuarium; bahan
kimia untuk digunakan dalam budidaya; bahan kimia untuk digunakan dalam dekontaminasi situs yang tercemar; bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; bahan kimia untuk digunakan dalam industri baterai lithium ion; bahan kimia untuk
digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam
industri dan sains; bahan kimia untuk digunakan dalam industri gula-gula; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kain
atau tekstil; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat; bahan
kimia untuk digunakan dalam industri sel surya; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia
untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan
dalam kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida;
bahan kimia untuk digunakan dalam kromatografi; bahan kimia untuk digunakan dalam litografi; bahan kimia untuk digunakan
dalam pelapisan logam; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; bahan kimia untuk digunakan dalam
pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan dalam pemurnian protein untuk penggunaan in vitro; bahan kimia untuk
digunakan dalam pengeboran minyak; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk bioteknologi; bahan kimia
untuk digunakan dalam pengolahan karet alam; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia
untuk digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk digunakan dalam proses industri bioteknologi; bahan kimia
untuk digunakan dalam sains; bahan kimia untuk diresapi tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia
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untuk galvanisasi; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk industri pigmen; bahan kimia
untuk industri sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia untuk industri sediaan untuk mencegah
korosi; bahan kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi; bahan kimia untuk melepaskan
wallpaper; bahan kimia untuk membilas radiator; bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; bahan kimia untuk
mempercepat pengerasan semen; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; bahan kimia untuk mencetak [fotografi];
bahan kimia untuk menempel dan mengikat; bahan kimia untuk menghilangkan asam dalam aplikasi manufaktur industri;
bahan kimia untuk mengolah limbah berbahaya; bahan kimia untuk menyerap oksigen; bahan kimia untuk meresapi kulit;
bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; bahan kimia untuk pelapis tekstil,
bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk pelindung kain dari noda; bahan kimia untuk pembersih dan
pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk pembuatan sediaan zat bantu; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari tanah
dan air; bahan kimia untuk pemrosesan film fotografi; bahan kimia untuk pemrosesan film sinar-X; bahan kimia untuk
pemurnian anggur; bahan kimia untuk pendingin radiator; bahan kimia untuk pengolahan air buangan pada kapal; bahan kimia
untuk penyaringan dari plastik yang tidak diproses; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan
zat mineral; bahan kimia untuk penyaringan zat nabati; bahan kimia untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif; bahan kimia
untuk peremajaan kulit; bahan kimia untuk solder; bahan kimia viscose [ester selulosa]; bahan kimia viscose untuk digunakan
dalam industri; bahan kimia yang bersifat peka cahaya untuk digunakan dalam fotografi; bahan kimia yang digunakan dalam
fermentasi anggur; bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bahan kimia yang digunakan dalam industri
display kristal cair; bahan kimia yang digunakan dalam proses akhir fotografi; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan
aditif dalam industri makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia yang digunakan untuk membuat atau
meningkatkan cita-rasa, rasa dan tekstur makanan di mulut; bahan kimia yang digunakan untuk menunjukkan kerusakan pada
pelapis kertas; bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; bahan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; bahan
kimia, yaitu isocyanates; bahan moderasi untuk reaktor nuklir; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; bahan
pencegah penuaan dini (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; bahan pengawet kimia untuk digunakan
dalam industri sabun dan minyak nabati; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam produksi berbagai bahan kimia; bahan
pengawet kimia untuk industri makanan; bahan pengawet kimia untuk silase; bahan pengemulsi, pendispersi, pelarut dan
pembasah; bahan pengental yang digunakan dalam industri; bahan pengental yang menjadi produk biokimia untuk keperluan
industri; bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk, cair atau pasta; bahan sintetis untuk menyerap minyak; bahan
untuk mematri; bahan untuk menempel; bahan untuk rilis; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan;
bakteri probiotik untuk industri makanan; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan makanan; bakteri untuk pengolahan air
limbah; bakterisida oenologis [sediaan kimia untuk digunakan dalam industri anggur]; barium; barium fosfat; barium hidroksida;
barium klorida; barium nitrat; barium nitrite; barium peroksida; barium sulfat; barium sulfida; baryta (bahan kimia); barytes
(bahan kimia); basa [sediaan kimia]; batu kapur bubuk untuk keperluan pertanian; batu kapur granula untuk keperluan
pertanian; bauksit; bekatul [pupuk]; belerang; benih mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran; benih
mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; bensol; bentonit; benzaldehida; benzena; benzidin;
benzidine sulfate; benzofenon; benzoic sulfimide; benzoil peroksida untuk keperluan industri; benzyl alkohol; benzyl chloride;
benzyl eter; berkelium; besi fosfat; besi klorida; besi nitrat; besi sianida; besi sulfat; besi sulfida; betaines untuk digunakan
dalam pembuatan; bifenil; biokimiawi untuk penggunaan ilmiah in vitro dan in vivo; biostimulan menjadi persiapan nutrisi
tanaman; bismut; bismut klorida; bismut nitrat; bismut subnitrate untuk keperluan kimia; boraks; borates; boric acid; borneol;
boron; boron fosfat; bromin untuk keperluan kimia; bromobenzena; bromoform; bubuk dan sediaan penambahan tanah
organik; bubuk darah [pupuk]; bubuk yang berfungsi untuk pengeras tanah; bubur jerami; bubur kayu; bubur kayu untuk
digunakan dalam industri; bubur kayu untuk keperluan industri; bubur kertas; bubur kertas daur ulang; bubur kertas tanpa tinta;
bubur kertas yang telah jernih; bubur kertas yang telah jernih untuk digunakan dalam industri; bubur kimia; bubur termo-
mekanis; budaya mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
kimia; bungkil kedelai berbentuk protein [bahan baku]; bungkil kedelai berbentuk tepung untuk keperluan industri; busa kimia
pemadam kebakaran; butadiena; butanadiol; butanol; butil asetat; butiran kaca untuk digunakan dalam filter kolam renang;
cairan aditif pembentuk upper layer atas pada struktur jalan; cairan anti beku; cairan bantu untuk digunakan dengan abrasive;
cairan deicing; cairan hidrolik; cairan kalibrasi untuk peralatan medis; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan
kebocoran radiator; cairan kimia pencair es; cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan
mobil; cairan kimia untuk deicing; cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); cairan kimia untuk pembersih
karburator; cairan knalpot diesel; cairan magnetik untuk keperluan industri; cairan pendingin untuk digunakan dalam
pengerjaan logam; cairan pendingin untuk pendingin udara; cairan photopolymer pelapis untuk digunakan sebagai lapisan
permanen untuk sirkuit tercetak; cairan power steering; cairan silikon; cairan stabilisasi tanah; cairan transfer panas untuk
keperluan industri; cairan transmisi; cairan transmisi otomatis; cairan untuk menghilangkan sulfat dari akumulator; cairan untuk
sirkuit hidrolik; calcium sulfate; californium; calomel [merkuri klorida]; campuran aromatil; campuran bahan-bahan kimia dan
bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian;
campuran kimia untuk tanah; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan hortikultura; campuran kimia untuk tanah untuk
keperluan pertanian; campuran pot hortikultura; carbolineum untuk perlindungan tanaman; carboxymethyl cellulose digunakan
sebagai pengubah reologi dalam pembuatan sediaan perawatan pribadi; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai
pengubah retensi air dalam pembuatan kertas dan kardus; catechu (sediaan kimia); cetakan daun [pupuk];
chloronitrobenzene; cobalt oxide untuk keperluan industri; collodion *; conditioner adonan untuk industri makanan; continuous
microemulsion; creosote untuk keperluan kimia; cryolite; cryolite sintetis; cuka kayu [asam piroligna]; cuka spirit [asam asetat
encer]; cumene; cyclohexane; cycloparaffin; cymene; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing
ink); damar wangi untuk ban; damar wangi untuk kulit; darah tali pusat untuk tujuan ilmiah; darah tali pusat untuk tujuan
penelitian; darah tali pusat, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; dedak beras yang telah difermentasi untuk
digunakan dalam industri kosmetik; dekstrin [ukuran]; dekstrin untuk keperluan industri; dempul dan pengisi pasta lainnya;
dempul kaca; dempul plastik; dempul untuk digunakan dalam industri dirgantara; dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng
untuk menempelkan toilet; dempul untuk perbaikan bodi mobil; desikan; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban;
desikan untuk menyerap kelembaban; deterjen biodegradable untuk digunakan dalam proses manufaktur; deterjen industri
untuk digunakan dalam proses manufaktur; deterjen untuk digunakan dalam industri sampo rambut; deterjen untuk digunakan
dalam proses manufaktur; deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; dianisidine; diastase
untuk keperluan industri; dicyandiamide; dietil ftalat; dietilzinc; difenil; difenilmetana; digestat organik; digestat organik (pupuk);
diisopropyl eter; diklorobenzena; diklorometana; dimethyl formamide; dimethyl phthalate; dimethyl sulfate; dimethylaniline;
dinitrogen oksida; disakarida; dispersan lumpur; dispersan minyak; dispersan minyak bumi; dispersan pigmen untuk digunakan
dalam industri kosmetik; dispersan silikon koloid; dispersan untuk digunakan dalam industri kertas; dispersan untuk pigmen;
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dispersi plastik; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri lak; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri tinta cetak;
disprosium; dolomit untuk keperluan industri; dopan untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; eksipien untuk digunakan
dalam industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk digunakan
dalam pembuatan kosmetik; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam
industri obat-obatan; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri produk makanan; ekstrak teh untuk digunakan dalam
pembuatan; ekstrak teh untuk industri makanan; ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri,
untuk digunakan dalam industri kosmetik; elektrolit baterai; elemen kimia fisi; elemen pengatur biologis untuk penyakit; elemen
radioaktif untuk tujuan ilmiah; emas klorida; emulsi fotografi; emulsi lilin digunakan sebagai agen kedap air dalam pembuatan
lilin yang digunakan untuk memproduksi produk; emulsi silikon; enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; enzim untuk
digunakan dalam hidrolisis pati; enzim untuk digunakan dalam hidrolisis protein; enzim untuk digunakan dalam industri industri
jus buah; enzim untuk digunakan dalam industri industri makanan hewan peliharaan; enzim untuk digunakan dalam industri
industri nutraceuticals; enzim untuk digunakan dalam industri susu; enzim untuk digunakan dalam industri tekstil; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan air; enzim untuk digunakan dalam pengolahan produk samping makanan; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan tebu; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk
hewan; enzim untuk industri deterjen; enzim untuk industri industri bir; enzim untuk industri makanan; enzim untuk industri
minuman; enzim untuk industri roti; enzim untuk keperluan industri; enzim untuk membantu pencernaan untuk digunakan
dalam industri pembuatan pakan ternak; enzim untuk tujuan ilmiah; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk
tujuan penelitian; epiklorohidrin; epoksi; erbium; erythritol [pemanis buatan]; erythritol untuk industri makanan; erythritol untuk
industri minuman; es kering [karbon dioksida]; ester *; ester asam asetat; ester asam lemak; ester selulosa untuk keperluan
industri; etana; etanol [senyawa kimia]; etanol untuk tujuan ilmiah; eter *; eter selulosa untuk keperluan industri; eter selulosa,
tidak diproses; eter sulfur; ethanolmines; ethyleneamines; etil alkohol; etil eter; etil ftalat; etil iodida; etil karbamat; etil klorida;
etil malonat; etilamin; etilen diklorida; etilen klorohidrin; etilena; etilena glikol; etilena oksida; etsa; etsa untuk digunakan dalam
industri papan sirkuit cetak; etsa untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; europium; fenantrena; fenol untuk keperluan
industri; fenotiazin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; fermentasi susu [sediaan bakteri] digunakan dalam industri
bahan makanan; fermentasi susu untuk industri makanan; fermentasi susu untuk keperluan industri; fermentasi susu untuk
keperluan kimia; fermentasi untuk keperluan kimia; fermium; feromon sintetis, selain untuk keperluan medis; feromon, selain
untuk keperluan medis; fiksatif histologis; fiksatif sitologis; film fotografi peka chaya, tidak terpapar; film fotografi yang tidak
terpapar; film fotosensitif, tidak disinari; film peka cahaya, tidak terpapar; film sinematografi yang tidak terpapar; film
sinematografi, peka tetapi tidak terpapar; flavonoid [senyawa fenolik] untuk keperluan industri; flokulan; fluks pengelasan
logam; fluorin; fluorit dan bahan kimia dan bahan berbasis fluorin, seperti asam fluorida, zat pendingin dan propelan berbahan
dasar fluorin, dan aluminium tri-fluorida; formaldehida; formalin aldehida untuk keperluan kimia; formamide; format; fosfat;
fosfat [pupuk]; fosfat untuk pengolahan air; fosfat untuk pengolahan air minum; fosfatida; fosfin; fosfoprotein; fosfor; fosfor
klorida; fosfor sulfida; fosgen; fotokatalis; fotoresis; fransium; furan; furfural; gadolinium; galaktosa untuk keperluan industri;
galium; gallate dasar bismut (bahan kimia); gambir; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam [sediaan kimia]; garam abu; garam
amoniak; garam amonium; garam anorganik untuk keperluan industri; garam asam halogen; garam asam organik; garam batu
untuk menghilangkan es; garam beryodium; garam besi; garam cair untuk menghilangkan es; garam dari logam tanah jarang;
garam emas; garam ganda; garam kalsium; garam kasar; garam kompleks; garam krom; garam kromik; garam logam alkali;
garam logam mulia untuk keperluan industri; garam magnesium; garam merkuri; garam natrium [senyawa kimia]; garam nikel;
garam pemberi warna [fotografi]; garam spirit; garam untuk keperluan industri; garam untuk menetralisir bahan kimia untuk
rumput atau tanaman; garam untuk mewarnai logam; garam untuk pelunakan air; garam untuk pengawetan, selain untuk
bahan makanan; garam untuk sel galvanik; garam, mentah; gas padat untuk keperluan industri; gas pelindung untuk
pengelasan; gas pendingin; gas propelan untuk aerosol; gel elektroforesis; gel etsa untuk keperluan industri; gel silika; gelatin
untuk keperluan fotografi; gelatin untuk keperluan industri; gelatin yang digunakan dalam industri kertas cetak; gen benih untuk
produksi pertanian; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; getah arab untuk keperluan industri; getah dari tanaman tragakan untuk digunakan dalam industri; getah dari tanaman
tragakan untuk keperluan industri; getah selulosa untuk industri makanan; getter [zat aktif secara kimia]; gipsum untuk
digunakan sebagai pupuk; glasir keramik; gliadin untuk keperluan industri; glikogen; glikol; glikol eter; glikoprotein; gliserida;
gliserin sintetis; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol untuk digunakan dalam
pembuatan; globulin untuk keperluan industri; glukosa untuk industri makanan; glukosa untuk keperluan industri; glukosida;
glutelin untuk keperluan industri; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; gluten untuk industri
makanan; gluten untuk keperluan industri; glycol diether and tetrahydrofuran solvents untuk digunakan dalam pembuatan
produk; glycol ether esters and ketones; glycols; glycyrrhizin [pemanis buatan]; grafit alami untuk keperluan industri; grafit
buatan (bahan kimia) untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; grafit buatan (bahan kimia) untuk keperluan
industri; grafit dalam bentuk mentah atau setengah jadi untuk digunakan dalam pembuatan; grafit untuk keperluan industri;
graphene; gurjun balsam untuk digunakan dalam industri pernis; halida; halogen; halogenated; halogenida organik; helium;
hexachloroethane; hexamethylenediamine; hidrat; hidrazin; hidrazobenzena; hidrazon; hidrogen; hidrogen klorida; hidrogen
peroksida untuk keperluan industri; hidrogen sianida; hidrogen sulfida; hidrokarbon aromatik; hidroklorat; hidrokuinon;
hidromagnesit; hiposulfit; holmium; hormon tanaman [fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; humektan;
humus; huntite; indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; indole untuk keperluan industri; inhibitor korosi;
inhibitor perkecambahan [sediaan anti-kecambah]; intermedit; inulin untuk industri makanan; ionomer; iron oxide; iron sulfate;
isinglass (gelatin), selain untuk keperluan alat tulis, rumah tangga atau keperluan makan; iso-parafin; isoparafin;
isopropanolamines; isotop untuk keperluan industri; itrium; kadmium klorida; kadmium sulfida; kain cetak biru; kain peka
cahaya untuk fotografi; kainite; kalium; kalium asetat; kalium bikromat; kalium dioksalat; kalium ferricyanide; kalium
ferrocyanide; kalium fluosilikat; kalium fosfat dibasik; kalium hidroksida; kalium klorida; kalium nitrat; kalium sianat; kalium
sianida; kalium silikat; kalium sulfat; kalsium; kalsium aluminat; kalsium bisulfit; kalsium fluorida; kalsium fosfat; kalsium
hidroksida; kalsium hidrosulfida; kalsium iodida; kalsium karbida; kalsium karbonat; kalsium klorida; kalsium nitrat; kalsium
oksida; kalsium peroksida; kalsium sianamida; kalsium sianamida [pupuk]; kalsium sianida; kalsium silikat; kalsium sulfida;
kalsium tungstat; kamper, untuk keperluan industri; kaolin; kaolin terkalsinasi untuk keperluan industri; kapur asetat; kapur
karbonat; kapur klorida; kapur nitrogen pupuk kandang; kapur pertanian; karbazol; karbit; karbohidrat (bahan kimia) digunakan
sebagai bahan dalam industri nutraceuticals; karboksimetil selulosa; karboksimetil selulosa digunakan sebagai aditif kimia
untuk digunakan dalam pembuatan makanan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan bahan kimia pertanian; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan kertas dan karton; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur
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reologi dalam pembuatan glas keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur retensi air dalam pembuatan glasir
keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan kosmetik; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai reduksi kehilangan cairan dalam lumpur pengeboran; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan
anti-reabsorpsi dalam industri deterjen; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri lilin;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri poles; karboksimetil selulosa digunakan
sebagai sediaan eksipien dalam industri obat-obatan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air dalam
pembuatan bahan kimia pertanian; karbon; karbon ( zat arang ); karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium;
karbon bubuk untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; karbon dioksida; karbon disulfida; karbon hewani; karbon
hitam untuk keperluan industri; karbon monoksida; karbon tetraklorida; karbon untuk filter; karbon untuk keperluan industri;
karbonat; karbonat hidrat; kasein untuk industri makanan; kasein untuk keperluan industri; katalis; katalis biokimia; katalis
perengkahan cairan; katalis perengkahan minyak bumi; katalis untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; katalis
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia industri; katalis untuk digunakan dalam pembuatan karet; katalis untuk
digunakan dalam pembuatan plastik; katalis untuk digunakan dalam pembuatan polimer; katalis untuk digunakan dalam
proses biokimia; katalis untuk digunakan dalam proses kimia; katalis untuk proses kimia dan biokimia; katalis untuk proses
oksidasi; kaustik untuk keperluan industri; kertas albumenasi; kertas baryta (bahan kimia); kertas cetak biru; kertas diazo;
kertas foto; kertas foto yang peka secara kimia; kertas fotometrik; kertas fotosensitif; kertas fotosensitif untuk digunakan dalam
citra medis; kertas lakmus; kertas nitrat; kertas peka cahaya; kertas reaktan, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; kertas self-toning [fotografi]; kertas tes, bahan kimia; keton; kieserite; kimia pembersih mesin otomotif; kimia
pembersih sistem bahan bakar otomotif; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan
antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; kitosan untuk keperluan industri; klor-
alkali; klorat; klorida; klorin; klorin cair; klorin dioksida; klorin untuk kolam renang; klorobenzena; kloroethene;
klorofluorokarbon; klorometana; klorometil metil eter; kloronitroanilin; kloroprena; kloropropilen; kobalt klorida; kobalt zirkonat;
kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik; kolagen untuk keperluan industri; kolostrum untuk
industri makanan; kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; komposisi berbasis mineral penyerap granular
untuk menyerap tumpahan dari lantai; komposisi keramik untuk sintering [butiran dan bubuk]; komposisi kimia tahan api;
komposisi kimia tahan asam; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kain; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari
kulit; komposisi kimia untuk bahan mudah terbakar yang tahan api, termasuk kayu; komposisi kimia untuk digunakan dalam
industri; komposisi kimia untuk digunakan dalam konstruksi; komposisi kimia untuk digunakan dalam mengembangkan foto;
komposisi kimia untuk digunakan dalam pelapisan krom; komposisi kimia untuk kedap air pasangan bata; komposisi kimia
untuk mengawetkan bahan makanan; komposisi kimia untuk pelapisan logam; komposisi kimia untuk waterproofing; komposisi
pemadam api; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pencegahan kebakaran; komposisi untuk
industri catatan fonograf; komposisi untuk industri keramik dan beton; komposisi untuk industri keramik teknis; komposisi untuk
memperbaiki ban; komposisi untuk memperbaiki ban dalam ban; komposisi untuk threading; kondisioner bahan bakar bensin
berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar diesel berbasis asam lemak; kondisioner kimia tanah; konsentrat protein
kedelai untuk industri makanan; kopolimer olefin dan komposisi daripadanya, polietilena (Bahan kimia); korosif; kotoran hewan
(untuk pupuk); kresol; krim tartar untuk industri makanan; krim tartar untuk keperluan industri; krim tartar untuk keperluan
kimia; kripton; kromat; kromium klorida; kromium oksida; kuarsa sintetis; kuarsa sintetis untuk serat optik; kulit mangrove untuk
keperluan industri; kultur bakteri probiotik untuk industri makanan; kultur bakteri untuk industri makanan; kultur bakteri untuk
pengolahan air limbah; kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kultur mikroorganisme
yang digunakan dalam fermentasi silase; kurium; lactitol untuk industri makanan; laktam; laktosa [bahan baku]; laktosa untuk
digunakan dalam industri bahan makanan; laktosa untuk industri makanan; laktosa untuk keperluan industri; lantanum; lapisan
anti-reflektif untuk lensa oftalmik; lapisan atas humus; larutan etsa [asam]; larutan garam perak untuk pelapisan perak; larutan
kimia untuk mencetak [fotografi]; larutan penyangga untuk digunakan dalam kimia analitik; larutan penyangga untuk tujuan
ilmiah; larutan standar untuk digunakan dalam kimia analitik; lauryl alkohol; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem
dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk
keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; lem lateks,
selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri;
lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; lempung; lesitin [bahan baku]; lesitin kedelai untuk
industri makanan; lesitin kedelai untuk keperluan industri; lesitin untuk digunakan dalam pembuatan; lesitin untuk industri
makanan; lesitin untuk keperluan industri; lesitin untuk keperluan industri dalam industri produk makanan; lilin untuk sambung
tunas tanaman; lipid untuk digunakan dalam industri; lisozim untuk keperluan industri; lithia [lithium oksida]; lithium hidroksida;
lithium karbonat; logam alkali; logam alkali-tanah; logam klorida; logam oksida; logam tanah; logam tanah jarang; lumpur
pengeboran; lumpur pengeboran untuk digunakan dalam pengeboran sumur minyak; lutetium [cassiopium]; magnesit;
magnesium fluorida; magnesium fosfat; magnesium hidroksida; magnesium karbonat; magnesium klorida; magnesium oksida;
magnesium silikafluorida; magnesium sulfat; malt albumen; mangan asetat; mangan dioksida; mangan fosfat; mangan
karbonat; mangan klorida; mangan metafosfat; mangan nitrat; manganat; manganese dioxides; manganese fertilizer;
mannose; material matriks keramik komposit [CMC] untuk digunakan dalam pembuatan; media kultur sel untuk penggunaan
laboratorium; media kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; media pertumbuhan sel untuk menumbuhkan sel untuk
digunakan dalam penelitian ilmiah; media tanah organik; media tanah untuk di pot; media tanam untuk tanaman; melamin;
merkaptan; merkuri klorida; merkuri nitrat; merkuri oksida; merkuri sulfat; merkuri sulfida; metaloid; metalokena; metana;
metanol; methyl pyrrolidone; methyl tert butyl ether; metil asetat; metil benzena; metil benzol; metil ester; metil eter; metil
klorida; metilamin; metilen klorida; mikroorganisme alami yang digunakan dalam pemeliharaan kolam; mikroorganisme untuk
digunakan dalam pengolahan air; mineral non-logam untuk digunakan dalam pembuatan; mineral sorben; minuman tambahan
diet; minyak rem; minyak rem hidrolik; minyak sayur brominasi untuk digunakan sebagai pengemulsi dalam industri makanan;
minyak tinta (untuk industri); minyak untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan makanan; minyak untuk
membersihkan kulit dengan sikat (bahan kimia); minyak untuk pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama
dalam proses industri; minyak untuk penyamakan kulit; mischmetal (bahan kimia); mono etilena glikol; monoammonium
phosphate; monomer murni aromatik; monomer stirena; monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; monomer
untuk digunakan dalam pembuatan polimer, resin, dan plastik; monomer untuk pembuatan poliester; monomer vinil klorida;
monosakarida; mordan untuk logam; morpholine amines; n-heksadekana; n-heptadekana; n-oktadekana; n-paraffin; n-
pentadekana; naftalena; naftalena terklorinasi; nanopowders untuk keperluan industri; naphthylamine; natrium; natrium
aluminium fluorida; natrium aluminium fosfat; natrium bisulfit; natrium bromida; natrium dikromat; natrium emas klorida; natrium
fluorida; natrium fluosilikat; natrium format; natrium fosfat; natrium hidroksida anhidrat untuk keperluan industri; natrium
hidroksida untuk keperluan industri; natrium hipoklorit; natrium iodida; natrium karbonat; natrium klorat; natrium klorit; natrium
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kromat; natrium molibdat; natrium nitrat; natrium nitrit; natrium perborate; natrium permanganat; natrium peroksida; natrium
sianida; natrium silikat; natrium sulfat; natrium sulfida; natrium sulfit; natrium tartrat; natrium tawas; natrium tetraborat; natrium
tiosulfat; natrium tungstate; neodymium; neon; neptunium; nikel amonium sulfat; nikel hidroksida; nikel oksida; nikel sulfat;
niobium carbide; nitrat; nitrat oksida; nitrobenzene; nitrofenol; nitrogen; nitrogen dioksida; nitrogen oksida; nitronaphthalene;
nitroparaffin; nitrotoluene; nonyl phenol; normal paraffin; nukleoprotein; nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri; nutrisi untuk
tanaman; octyl acetate; oksalat; oksida besi; oksida non-logam; oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit
tercetak; oksigen untuk keperluan industri; oleyl alkohol; oli hidrolik; oli transmisi; oligopeptida untuk keperluan industri;
oligosakarida; olivin [mineral silikat]; opacifiers untuk kaca; opasifiers untuk enamel; opasifiers untuk enamel atau kaca;
organosilanes; oxime; paduan logam tanah jarang; pakan kebun [pupuk]; paladium klorida; paraldehyde; partikel keramik
untuk digunakan sebagai media penyaringan; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pasta pati untuk keperluan industri;
pasta solder; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk digunakan dalam industri tekstil; pati untuk industri
makanan; pati untuk keperluan industri; pektin [fotografi]; pektin untuk industri makanan; pektin untuk keperluan industri;
pelapis kimia untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit cetak; pelapis kimia untuk lensa mata; pelapis kimia yang
digunakan dalam pembuatan lensa plastik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk digunakan dalam lensa kacamata;
pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk kaca optik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis
peka cahaya untuk digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; pelapis pelindung untuk lensa oftalmik; pelapis polimer selain
untuk cat; pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut; pelarut aromatik untuk keperluan industri dan komersial; pelarut spektroskopi
untuk keperluan industri; pelarut untuk cat; pelarut untuk cat, pernis dan pernis; pelarut untuk digunakan dalam industri
insektisida; pelarut untuk pernis; pelat ferrotype [fotografi]; pelat peka cahaya untuk pencetakan offset; pelunak daging untuk
keperluan industri; pemanis buatan (produk kimia); pemanis buatan [sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman;
pembersih carbon untuk mobil; pemurni bumi yang diaktifkan [mineral non logam]; pemurni mineral bumi [mineral non logam];
pemurni mineral bumi [mineral non-logam]; pemurni mineral bumi yang diaktifkan [mineral non-logam]; pencampuran kimia
untuk beton; pendingin; pendingin air kimia untuk akuarium; pendingin tanah untuk keperluan pertanian; pendingin udara;
pendingin untuk mesin kendaraan; penetral gas beracun; pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan pertanian;
pengawet; pengawet bata, kecuali cat dan minyak; pengawet batu, kecuali cat dan minyak; pengawet beton; pengawet beton,
kecuali cat dan minyak; pengawet karet; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem
pembuangan mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri minyak nabati; pengawet kimia untuk digunakan dalam
industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak;
pengembang fotografi (bahan kimia); pengemulsi; pengemulsi kimia; pengemulsi polimer; pengemulsi sabun; pengemulsi
untuk digunakan dalam industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri kulit; pengemulsi untuk digunakan dalam industri
makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan perlengkapan mandi; pengemulsi untuk digunakan dalam
industri pengolahan makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan pakan; pengemulsi untuk digunakan
dalam industri tekstil; pengemulsi untuk keperluan industri; pengemulsi untuk sediaan makanan; pengental sintetis yang
digunakan dalam manufaktur; pengering untuk menyerap kelembapan; pengganti lemak (bahan kimia); penghancur/pembersih
kerak karbon; penghilang air; penghilang busa; penghilang perekat; pengisi rongga pohon [kehutanan]; pengisi untuk pemurni
mineral bumi; penguat bahan kimia untuk kertas; penguat kimia untuk karet; pengubah reologi [bahan kimia] untuk digunakan
dalam bidang bahan pelapis; peningkat octane dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil); penukar ion [bahan
kimia]; penyerap kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; pepsins untuk keperluan industri; perak iodida; perak
klorida; perak nitrat; perak nitrit; perak oksida; perak sianida; perak sulfat; perborate dari soda; percarbonate; pereaksi
diagnostik untuk penggunaan ilmiah; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; perekat; perekat atap;
perekat gasket mobil; perekat kontak; perekat kontak untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan
laminasi; perekat plastik untuk keperluan industri; perekat plastik, bukan untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah
tangga; perekat plastik, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat poliuretan untuk keperluan
industri; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat tepung [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; perekat termoplastik untuk keperluan industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk
digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk digunakan dalam
pembuatan penutup dinding; perekat untuk digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk industri bangunan;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk kendaraan bermotor; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai,
langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk menerapkan penutup dinding;
perekat untuk paving; perekat untuk paving hias; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu;
perekat untuk sepatu bot; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk ubin dinding; perekat untuk ubin keramik;
perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk ujung tongkat biliar; perekat untuk wallpaper;
perklorat; perkloretilen; persulfat; phenylenediamine; piridin; pirimidin; piring fotografi peka cahaya; piring fotosensitif; piring
kering fotografi (bahan kimia); pirol; plasticizer; plasticizer digunakan untuk pembuatan barang plastik; plastik mentah; plastik
polimerisasi; plastik yang belum diproses; plastik yang belum diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia); plastik yang belum
diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik yang tidak diproses
untuk digunakan dalam industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; plastik, tidak
diproses; plastisol; plutonium; poliester (belum diolah); poliester yang didaur ulang (belum diolah); poliglikol; polimer berbasis
dendrimer untuk digunakan dalam industri kapsul untuk obat-obatan; polimer berbasis dendrimer untuk katalis dendritik;
polimer berbasis dendrimer untuk preparasi enzim; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam industri cat dan
pelapis; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk industri barang komersial dan industri; polimer untuk digunakan
dalam industri semikonduktor; polimer yang digunakan dalam industri; polimer yang digunakan untuk industri barang
komersial, industri dan domestik; polimer yang larut dalam air; poliol; poliol polieter (bahan kimia); polipeptida untuk tujuan
ilmiah; polisakarida; polisakarida untuk digunakan dalam industri bahan makanan; polisakarida yang digunakan dalam bahan
makanan; polisakarida yang digunakan dalam fermentasi, penyedap, pengawet dan pengikatan; polisilan; polisilikon untuk
digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya; poliuretan yang belum diproses; poliuretan, tidak diproses;
polivinil asetat; polonium; polypropylene; polysilazanes; pot gambut untuk hortikultura; praseodymium; praseodymium
hidroksida; prekursor monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; prekursor untuk komposit polimer; preparat
pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; produk kimia dan bahan kimia yang mengandung lignin; produk kimia
untuk digunakan dalam industri wewangian; produk kimia untuk digunakan dalam pembuatan deterjen; produk kimia yang
digunakan dalam industri minyak dan gas; produk pembersih mesin berbahan dasar kimia; produk sampingan dari pengolahan
sereal untuk keperluan industri; promethium; propilen [propena]; propilena karbonat; proppants untuk digunakan dalam operasi
perekahan hidrolik sumur minyak dan gas; protaktinium; protamin; protein [bahan baku]; protein berasal dari hewan [bahan
mentah] tidak untuk dkonsumsi manusia; protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan;
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protein plastik, tidak diproses; protein serangga [bahan baku]; protein serangga larva untuk digunakan dalam industri
suplemen makanan; protein serangga larva untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk digunakan dalam
industri suplemen makanan; protein serangga untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk industri makanan;
protein susu (bahan kimia); protein untuk digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; protein
untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri minuman; protein untuk
digunakan dalam industri produk makanan; protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein untuk industri
makanan; protein untuk keperluan industri; protein yang digunakan dalam industri; pulp selulosa; pulp serat kulit pohon; pulp
sulfit; pulut; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik;
pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk
hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk
kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk
majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk
nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan
pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah
dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; quebracho untuk keperluan industri; quinhidron; rabuk
(pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah; radium untuk tujuan ilmiah; radon; ragi untuk digunakan dalam industri pengolahan
minyak; rantai asam nukleat, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia, selain untuk kegunaan
medis atau kedokteran hewan; reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk ilmu kedokteran
atau ilmu kedokteran hewan; reaktan antibodi untuk tujuan ilmiah; reaktan diagnostik in vitro untuk tujuan ilmiah; reaktan
diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reaktan kimia untuk digunakan dalam industri bahan kimia;
reaktan kimia untuk digunakan dalam penelitian genetik; reaktan kimia untuk pengujian hubungan kekeluargaan; reaktan kimia
untuk pengujian identitas genetik; reaktan kimia untuk tujuan ilmiah; reaktan kimia, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reaktan kultur sel untuk penggunaan laboratorium; reaktan kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian;
reaktan untuk analisis kimia; reaktan untuk digunakan dalam sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi; reaktan
untuk menguji sterilitas obat-obatan dan solusi injeksi; reaktan untuk menguji sterilitas sediaan kimia medis; reaktan untuk
penelitian medis; reaktan untuk penggunaan penelitian ilmiah atau medis; reaktan untuk tujuan ilmiah; reaktan untuk tujuan
ilmiah untuk digunakan dalam isolasi dan pemurnian asam nukleat; reaktan untuk tujuan penelitian; renium; resin akrilik, belum
diproses; resin buatan dan sintetis, tidak diproses; resin buatan yang belum diproses untuk keperluan industri; resin buatan
yang tidak diproses sebagai bahan baku dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin buatan yang tidak diproses untuk
digunakan dalam pembuatan; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin dan bubur buatan yang
belum diproses; resin dan dispersi resin; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak
diproses; resin fenolik, tidak diproses; resin furan, tidak diproses; resin hidrokarbon sintetis, yaitu, alifatik; resin melamin, tidak
diproses; resin penukar ion [sediaan kimia]; resin penukar ion yang digunakan dalam pengolahan air; resin poliester, tidak
diproses; resin polietilen untuk pelapisan ekstrusi; resin polietilen, tidak diproses; resin polifenilen sulfida, tidak diproses; resin
polikarbonat, tidak diproses; resin polimetil metakrilat, tidak diproses; resin polisulfon, tidak diproses; resin poliuretan, tidak
diproses; resin polivinil alkohol, tidak diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin polivinil klorida, tidak diproses; resin
polyphenylene oxide, tidak diolah; resin polypropylene, tidak diproses; resin polystyrene, tidak diproses; resin polyvinylidene
chloride, tidak diproses; resin putih air terhidrogenasi; resin silikon, belum diproses; resin sintetis termoplastik, tidak diproses;
resin sintetis termoset, tidak diproses; resin sintetis yang belum diproses secara termal; resin sintetis yang belum diproses
untuk digunakan dalam industri kosmetik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan
plastik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa pencetak; resin sintetis yang dapat
diproses dengan radiasi; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; resin stirena akrilonitril, tidak diproses;
resin termoplastik, tidak diproses; resin urea-formaldehyde, tidak diproses; resin yang belum diproses untuk digunakan
dengan printer 3D; resorsinol; rhamnose untuk keperluan industri; rubidium; rumput laut; rumput laut [pupuk]; rumput laut
untuk digunakan sebagai pupuk; sabun [logam] untuk keperluan industri; sakarida; sakarin; sal amonia spirit; sal amoniak;
saltpeter (kalium nitrat); samarium; sampel kontrol untuk pengujian kontrol kualitas air; sampel serum untuk tujuan ilmiah; saus
tembakau; sealant kimia untuk permukaan penyegelan; sealant tusukan ban; sealer penembus kimia untuk batu alam; sediaan
anti kerak; sediaan anti-kecambah untuk sayuran; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; sediaan anti-
pembekuan; sediaan anti-penyusutan untuk industri; sediaan anti-sulfurisasi untuk akumulator; sediaan antibeku; sediaan
antistatik untuk keperluan industri; sediaan antistatik, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pelapis
dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan bahan kimia untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; sediaan bahan
kimia untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah
hewan; sediaan bakteri untuk industri makanan; sediaan bakteri, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
sediaan bakteriologis untuk asetifikasi; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
besi sulfat untuk mencegah klorosis pada tanaman; sediaan biokimia untuk tujuan ilmiah; sediaan biologis untuk digunakan
dalam industri dan ilmu pengetahuan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan
biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan cryogenic; sediaan dan bahan kimia untuk film,
fotografi, percetakan dan pembuatan kertas; sediaan diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; sediaan diagnostik
untuk tujuan ilmiah; sediaan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan distilasi alkohol kayu;
sediaan enzim untuk industri alkohol; sediaan enzim untuk industri deterjen; sediaan enzim untuk industri makanan; sediaan
enzim untuk industri minuman; sediaan enzim untuk industri roti; sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan galvanisasi;
sediaan karbon hewan; sediaan karburisasi; sediaan kimia anti-hujan untuk diterapkan pada kaca depan kendaraan; sediaan
kimia berbusa untuk digunakan dalam penandaan sawah/ladang; sediaan kimia pelarut untuk digunakan dalam proses
industri; sediaan kimia pelembab; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia
pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam
pewarnaan; sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil; sediaan kimia pencair es; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan
kimia pengecoran; sediaan kimia pengecoran pasir; sediaan kimia penghilang busa; sediaan kimia penghilang lemak untuk
digunakan dalam proses industri; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman; sediaan kimia permukaan-aktif; sediaan
kimia protein makanan sebagai bahan baku; sediaan kimia tahan api; sediaan kimia untuk digunakan dalam fotografi; sediaan
kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk finishing dan
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priming; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan kimia
untuk melapisi dinding; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk melepaskan
wallpaper; sediaan kimia untuk membuat busa; sediaan kimia untuk memburamkan; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan
logam; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk memperbaiki fonograf; sediaan kimia
untuk memurnikan sari buah anggur yang tidak diragi; sediaan kimia untuk mencairkan salju; sediaan kimia untuk mencairkan
salju dan es; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk mencegah jamur; sediaan
kimia untuk mencegah noda pada kaca; sediaan kimia untuk mencegah noda pada lensa; sediaan kimia untuk mencegah
pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik;
sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang
mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur; sediaan kimia untuk
mengepres; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk menghilangkan getah; sediaan kimia untuk
menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dengan beton; sediaan kimia untuk
menghilangkan karat; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan kimia untuk menguji air kolam renang; sediaan kimia
untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses
pemotongan pohon Natal; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk mesin decarbonising; sediaan kimia
untuk pelindung; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan kimia untuk pembersih rem; sediaan kimia untuk pengkilap kulit;
sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk pengolahan air; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif
untuk bahan bakar bensin dan solar; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan kimia untuk tongkat cahaya; sediaan kimia untuk
tujuan ilmiah; sediaan kimia yang digunakan dalam proses akhir industri baja; sediaan kimia yang terbuat dari gallnut dipakai
sebagai bahan penyamak; sediaan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem;
sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimiawi untuk daging asap; sediaan kimiawi untuk mencegah noda pada gandum;
sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan koloid untuk digunakan dalam pembuatan; sediaan koloid untuk keperluan
industri; sediaan koloid untuk penggunaan ilmiah; sediaan kondensasi kimia; sediaan korosif; sediaan kriogenik dalam bentuk
padat, cair atau gas; sediaan mematri; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan menghilangkan kerak untuk
keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan mikronutrisi untuk tanaman;
sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan
pelunakan air; sediaan pelunakan logam; sediaan pemadaman api; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan
bakar motor]; sediaan pembasah rumput; sediaan pembasah untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pembasah
untuk produk makanan; sediaan pemupukan mineral; sediaan pemurnian; sediaan pemurnian gas; sediaan pencangkokan
pohon ketan; sediaan pendingin; sediaan pendispersi; sediaan pengawet bir; sediaan pengawet untuk bunga potong; sediaan
pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan
pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan pengemulsi; sediaan pengerasan logam; sediaan pengerasan untuk
keperluan industri; sediaan pengkondisian tanah; sediaan pengoksidasi; sediaan penguatan tanaman; sediaan penjernih dan
pengawet bir; sediaan penyamakan kulit; sediaan perbaikan tanah; sediaan pereduksi untuk digunakan dalam fotografi;
sediaan perekat untuk perban bedah; sediaan pupuk; sediaan sampel uji untuk keperluan penelitian; sediaan semprotan kimia
untuk peregangan sepatu; sediaan solder; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman;
sediaan tempering; sediaan tempering dan solder; sediaan tempering logam; sediaan untuk deicing; sediaan untuk melindungi
tanaman terhadap patogen; sediaan untuk mempercepat proses memasak untuk keperluan industri; sediaan untuk
menghidrasikan untuk keperluan industri; sediaan untuk menjernihkan air; sediaan untuk menyamak kulit; sediaan untuk
menyamak kulit binatang berbulu; sediaan untuk pemisahan gemuk; sediaan untuk penghematan batubara; sediaan
vulkanisasi; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; sediaan-sediaan kimia pelapis;
sediaan-sediaan pelunakan; sediaan-sediaan penahan kelembaban (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika;
sel induk untuk tujuan ilmiah; sel induk untuk tujuan penelitian; sel induk, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; selenium; selulase untuk digunakan dalam pembuatan deterjen; selulosa; selulosa bakteri; selulosa dan turunan
selulosa; selulosa ester [bahan kimia viskosa]; semen [metalurgi]; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk
memperbaiki ban pneumatik; semen minyak [dempul]; semen perekat; semicarbazone (bahan kimia); semprotan antistatik
untuk peralatan elektronik; semprotan kimia pencair es untuk kaca depan; semprotan kimia pencair es untuk kunci pintu; seng
asetat; seng fosfat; seng karbonat; seng klorida; seng oksida untuk digunakan dalam pembuatan; seng silikat; seng sulfat;
seng sulfida; seng tungstat; senyawa aktif permukaan; senyawa alifatik; senyawa barium; senyawa berbasis polimer untuk
digunakan dalam pembuatan; senyawa fluorspar; senyawa kimia pelapis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia
perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur; senyawa
kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri fiberglass; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang
digunakan dalam industri plastik; senyawa kimia untuk menyembuhkan beton; senyawa nitrogen; senyawa organoarsen;
senyawa organofosfor; senyawa organologam; senyawa penyegelan ban; senyawa perekat untuk pipa; senyawa polimer
untuk digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa polivinil klorida terklorinasi;
senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk mikrosfer yang digunakan untuk menggabungkan berbagai zat lain;
serat buah yang mengandung pektin untuk industri kimia dan makanan; serat buah yang mengandung pektin untuk keperluan
industri; serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat jeruk untuk keperluan industri; serat jeruk untuk keperluan industri
(bahan kimia); serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; serat tanaman untuk
keperluan industri kimia; serbuk logam oksida untuk keperluan industri; serium; serium fluorida; serium hidroksida; serium
klorida; sesium; setil alkohol; sianat; sianida [prusisi]; siccatives [sediaan pengering] untuk dempul; siklamat; siklopentana;
silan; silan terminasi polieter; silan untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya; silica dioxide; silicon
silane; silika koloid; silikat; silikon; silikon dioksida; silikon karbida [bahan baku]; silikon karbida untuk keperluan industri; silikon
murni; silikon organik; silikon untuk keperluan industri; skandium; soda abu; soda bikarbonat untuk keperluan kimia; soda
bikromat; soda dikalsinasi; soda hipoklorit; soda kaustik untuk keperluan industri; solusi anti-buih untuk akumulator; solusi
untuk cyanotyping; solusi yang digunakan dalam alat tes diagnostik, selain untuk keperluan medis; sorben kimia; sorrel salt
(Potassium hydrogenoxalate); spesimen jaringan biologis untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; spinel [mineral oksida];
stabilisator adonan untuk industri makanan; stabilisator enzim; stabilisator kimia; stabilisator kimia untuk mengawetkan bahan
makanan; stabilisator tanah untuk digunakan dalam konstruksi jalan; stabilisator untuk minyak, cat; stanat; stanik klorida;
stanik oksida; stanik sulfida; steviol glikosida [pemanis buatan]; stilbene; stirena; strip tes diresapi dengan reaktan untuk
menguji air kolam renang; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia laboratorium; strip uji yang dirawat
secara kimia, selain untuk keperluan medis; stronsium; stronsium hidroksida; stronsium karbonat; substrat enzim; substrat
enzim untuk tujuan ilmiah; substrat peptida untuk tujuan ilmiah; substrat untuk hidroponik; substrat untuk tumbuh bebas tanah
[pertanian]; sulfat; sulfida; sulfit untuk mengawetkan bahan makanan; sulfonasi lignin; sulfur dioksida; sulfur trioksida; sumac
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untuk digunakan dalam penyamakan; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis kalsium untuk digunakan
sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; surfaktan; surfaktan anionik biodegradable untuk digunakan dalam industri;
surfaktan kationik untuk digunakan dalam industri; surfaktan non-ionik untuk digunakan dalam industri; surfaktan silikon untuk
keperluan industri; surfaktan tanah digunakan untuk meningkatkan pergerakan air yang seragam di dalam tanah; surfaktan
untuk keperluan industri; surfaktan untuk penggunaan manufaktur dan pengolahan air; tagatose [pemanis buatan]; talium;
talkum [magnesium silikat]; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman
tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik; tanah diatom; tanah jarang; tanah lempung
untuk digunakan dalam industri tekstil; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; tanah
untuk mempercepat pertumbuhan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan danau; tanin; tartar, selain untuk
keperluan farmasi; tawas; tawas besi; tawas krom; tawas mangan; teknesium; telurium; tembaga fosfat; tembaga karbonat;
tembaga sulfat; tepung kedelai [protein] untuk industri makanan; tepung kedelai untuk keperluan industri; tepung kentang
untuk industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung pulse untuk keperluan industri; tepung tapioka untuk
keperluan industri; tepung tulang [pupuk]; tepung untuk keperluan industri; terak [pupuk]; terbium; terpene; tes immunoassay
kromatografi untuk penggunaan laboratorium; tetraklorida; tetrakloroetana; tetrasakarida; thiocarbanilide; thorium; thulium;
timah (II) klorida; timah (II) oksida; timah (II) sulfida; timah biklorida; timbal arsenat; timbal asetat; timbal karbonat; timbal
kromat; timbal nitrat; timbal oksida; timbal sulfat; timbal tetraetil; timol untuk keperluan industri; tioeter; tiofena; tiourea; titanium
dioksida untuk keperluan industri; titanium oksida; tolidin; toluena; toluidin; topsoil (media tanah); torium nitrat; trehalosa untuk
industri makanan; trehalosa untuk keperluan industri; trietanolamin; trigliserida; trikloretilen; triklorida emas; triphenylmethane;
triple superfosfat (pupuk); trisakarida; triterpene glikosida [pemanis buatan]; trypsins untuk keperluan industri; tungsten
karbida; turunan benzena; turunan lignin; turunan selulosa [bahan kimia]; turunan selulosa eter; udara cair; uranat; uranium;
uranium nitrat; uranium oksida; urease untuk keperluan industri; vinil asetat; vinil klorida; vinilidena klorida; viscose; vitamin
untuk digunakan dalam industri; vitamin untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri
obat-obatan; vitamin untuk digunakan dalam industri produk makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri suplemen
makanan; vitamin untuk industri makanan; vitamin untuk tumbuhan; vitriol biru; water glass (sodium silikat); witherite (barium
karbonat); xenon; xilol; xilosa; xylene; xylenol; yodium untuk keperluan industri; yodium untuk keperluan kimia; ytterbium; zat
antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat anti ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat
anti-ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat arang untuk penyaring; zat bantu untuk pembuatan lantai busa; zat kimia
pengikat pengecoran; zat kimia untuk mencegah robekan pada kaos kaki; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat
kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat kimia untuk menstabilkan bahan makanan; zat kimia untuk penyamakan kulit dan
kulit binatang; zat mineral yang digunakan untuk mengoksidasi kotoran dan mengatur suhu dalam tungku produksi kaca; zat
pembasah tanah surfaktan; zat pemercepat reaksi vulkanisasi; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengawet benih; zat
pengerasan batu kapur; zat penyamak kayu; zat penyamakan; zat perekat untuk digunakan dalam industri; zat tempering; zat
untuk mengawetkan biji; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri; zeolit aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; zinc oxide;
zirkonia; zirkonium oksida; zirkonium tetraklorida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:36:19
540   EtiketDID2022094100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1st Floor, Block 3, Zhong Guan Honghualing Industrial West Zone, No. 142,
Zhuguang North Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, China

Eastroc Beverage Group Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadya Prita G. Djajadiningrat  S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services  ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHINESE CHARACTERS + DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EastRocSuperDrinks
591 Uraian Warna : Kuning (yellow), Merah (red), Blue (biru)
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman instan kacang; air [minuman]; jus sayuran

[minuman]; minuman berenergi; minuman nabati; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; sediaan untuk membuat minuman
tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:38:34
540   EtiketJID2022094102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Abdulrahman Saleh no 84 Rt 001 Rw003 Kalibanteng Kidul - Semarang Barat ,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50149

INDRIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHANIAGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah;Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Layanan reservasi untuk memesan makanan;

Penyediaan katering; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung
makan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:39:12
540   EtiketDID2022094104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLUEGREEN INTEGRATED BOUTIQUE OFFICE, JL. LKR. LUAR
BARAT NO. 88 Unit B-Blue Lantai Ground, Mezanin dan 2,
Kel.Kembangan Utara, Kec. Kembangan,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT. BEAUTE HAUL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTY HAUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAUTY HAUL Merupakan Bagian dari Nama Badan Hukum Pemohon yaitu PT. BEAUTE HAUL
INDONESIA. Beauty Haul kelas 35 terdaftar nomer IDM001007009.

591 Uraian Warna : Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Auramine (pewarna); Bahan Pewarna Untuk Kulit; Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis (cat) pelindung untuk kaca; Bahan

pelapis (cat) untuk diaplikasikan pada kaca; Bahan pelapis (cat) untuk kaca; Bahan pelapis dasar otomotif; Bahan pelapis
dasar untuk digunakan pada permukaan lantai; Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Bahan pelekat (pernis);
Bahan pengental cat; Bahan perekat cat, Sediaan pengikat untuk cat; Bahan pewarna yang semua bahan-bahan tersebut
merupakan zat-zat tambahan untuk cat, pemis atau lak; Bahan-bahan warna poster untuk kesenian; Botol tinta diisi dengan
tinta; Botol tinta untuk printer; Bubuk tahan air untuk pengecatan kering; Canada balsam (tinner); Cat; Cat Aluminium; Cat anti
kerak; Cat dasar untuk casis kendaraan, Lapisan penutup dasar untuk casis kendaraan; Cat putih (pewarna atau cat); Cat
semprot; Cat untuk bangunan; Cat untuk kapal; Foil logam untuk pelukis, dekorator, dan seniman; French polish (pernis kayu);
Kartrid tinta (diisi) dalam kemasan ritel; Lak; Logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk pelukis, dekorator, printer dan
seniman; Meni; Pelapis anti bocor dua komponen (Cat); Pelapis anti karat dalam bentuk minyak, cair; Pelapis pelindung,
kimia, pencegahan korosi, anti-noda, pelumas, tahan panas dan pengubah tekstur untuk permukaan logam dalam bentuk
coran dan ekstrusi; Pelapis untuk coran, dan ekstrusi; Pelapis untuk kain felt [cat]; Pelapisan dalam hal perekatan industri
untuk tahan air dan pengerasan permukaan; Pelarut pernis; Pelumas anti karat; Pelumas, minyak, dan preparat anti karat;
Pengencer; Pengencer cat; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Pengering
untuk cat; Pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, bahan tambahan zat yang mengikat; Pengisi untuk
digunakan dalam cat; Persiapan untuk digunakan sebagai pengawet terhadap oksidasi atmosfer; Pewarna; Pewarna
makanan; Pewarna untuk lukisan; Plamir; Plamur; Prussian blue (zat pewarna); Sediaan anti kusam untuk logam; Sediaan
anti-karat untuk logam; Sediaan pelapis anti air [cat]; Sediaan pengering untuk cat; Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat);
Sediaan-sediaan pelindung untuk logam, pelindung dari debu dan karat; Sepuan (Zat Pewarna); Serbuk logam untuk pelukis,
dekorator, dan seniman; Sirlak; Tinta cetak, selain tinta mesin stensil; Zat pencegah karat pada logam; Zat pencegah karat
untuk melonggarkan komponen berkarat; Zat pengering untuk cat; Zat pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk
pernis, zat aditif cat sebagai pengikat; Zat warna; annatto [zat warna]; anti karat untuk sistem pendingin mobil; badigeon (cat
pelapis tembok); bahan anti karat untuk pengawetan; bahan cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan
jalan; bahan pewarna oksida kobalt; bahan pewarna sablon; bahan pewarna untuk digunakan di lantai; bahan pewarna
wenter; black japan (pernis); botol tinta (diisi) dalam kemasan eceran; bubuk aluminium untuk digunakan dalam lukisan,
dekorasi, percetakan dan seni; bubuk aluminium untuk digunakan dalam melukis, dekorasi dan seni; bubuk aluminium untuk
lukisan; bubuk cat; bubuk perak; bubuk perunggu untuk lukisan; campuran cat; carmine cochineal; cat *; cat aditif; cat air; cat
air [cat]; cat air untuk digunakan dalam seni; cat air untuk seniman; cat akrilik; cat akrilik untuk digunakan dalam seni; cat
akrilik untuk seniman; cat aluminium; cat anti air; cat anti bakteri; cat anti bakteri dan jamur; cat anti bocor; cat anti jamur; cat
anti karat; cat anti lembab; cat anti-fouling; cat arsitektur; cat asbes; cat berbasis resin sintetis; cat bercahaya; cat berwarna
untuk bagian luar bangunan; cat besi; cat dalam bentuk bubuk; cat dasar; cat dasar (sealer); cat dekor; cat dekor dalam
bentuk cair; cat duco; cat eksterior; cat email; cat emas untuk keramik; cat emulsi; cat fluoresen; cat glasir; cat interior; cat jari;
cat kain; cat kamuflase untuk peralatan militer; cat kayu; cat kedap api; cat kendaraan; cat keramik; cat krayon untuk
menandai ternak; cat lantai; cat marka jalan termoplastik; cat metalik; cat minyak; cat minyak untuk digunakan dalam seni; cat
minyak untuk seniman; cat mobil; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca; cat perak untuk keramik; cat resin
sintetis; cat rumah; cat semprot aerosol untuk menandai ternak; cat sintesis/keramik; cat tahan air; cat tahan api; cat tahan
panas; cat tembok; cat tempel yang dapat dipindahkan; cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan;
cat untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; cat untuk digunakan dalam
pembuatan keramik; cat untuk digunakan dalam pembuatan mobil; cat untuk kendaraan model; cat untuk lambung kapal laut;
cat untuk lantai beton; cat untuk menandai ternak; cat untuk mesin; cat untuk penggunaan laut; cat untuk peralatan dan mesin
industri; cat untuk peralatan industri; cat untuk perlindungan terhadap grafiti; cat untuk pesawat model; cat untuk seni dan
kerajinan; cat untuk seniman; cat, pernis, pernis; cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap
bangunan; cat-cat pelapis untuk anti selip; cat-cat pelapis untuk batu-batu alam; cat-cat pelapis untuk batu-batu buatan; cat-

Halaman 128 dari 604



cat pelapis untuk batu-batuan; cat-cat pelapis untuk genteng-genteng; cat-cat pelapis untuk talang-talang air; cat-cat sintetis;
cobalt oxide [pewarna]; cobalt oxide untuk digunakan sebagai pewarna; damar wangi [resin alami]; daun-daun bubuk logam
untuk melukis; ekstrak logwood [pewarna]; ekstrak pewarna dari kayu; emulsi perak [zat pewarna]; emulsi pigmen; enamel
[pernis]; enamel otomotif; enamel untuk melukis; fiksatif [pernis]; fiksatif untuk cat; fiksatif untuk cat air; fiksatif untuk lak; fiksatif
untuk pernis; fiksatif untuk pewarna; fiksatif untuk zat warna; foil emas [daun]; foil logam mulia untuk digunakan dalam melukis,
dekorasi, percetakan dan seni; foil logam untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; foil paduan timah
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; foil perak [daun]; foil timbal untuk digunakan dalam melukis,
dekorasi, percetakan dan seni; gamboge untuk melukis (zat warna); gandarukem; gemuk anti-karat; glasir [cat, lak];
gondorukem (zat warna); indigo [pewarna]; indigo untuk digunakan sebagai pewarna; karamel [pewarna makanan]; karbon
hitam [pewarna]; karbon hitam [zat warna]; karbon hitam untuk digunakan sebagai zat warna; karboni (pewarna); karbonil
[pengawet kayu]; kartrid inkjet, terisi; kartrid tinta isi ulang untuk printer; kartrid tinta terisi untuk mesin fotokopi; kartrid tinta
terisi untuk printer; kartrid tinta terisi untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid toner terisi untuk printer dan mesin fotokopi;
kartrid toner, terisi; kartrid toner, terisi, untuk printer inkjet; kartrid toner, terisi, untuk printer laser; kertas anti karat; kertas untuk
mewarnai telur Paskah; komposisi anti-karat; komposisi pelapis dalam bentuk cat untuk aplikasi industri; kopal (pernis); kunyit
[pewarna]; kunyit digunakan sebagai pewarna; lak dari getah; lak perunggu; lak untuk digunakan sebagai pelapis permukaan;
lamp black [zat warna]; lapis penutup pelindung casis kendaraan; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; lilin anti-karat; lime
wash (cat); lime wash (pelapis cat); litharge (pelapis cat); logam dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni; logam dalam bentuk daun dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni;
logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan; logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan
dalam lukisan dan dekorasi; logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi dan seni; logam
dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam mulia dalam bentuk bubuk
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam mulia dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan
dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam non-ferrous  dalam bentuk foil untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni; logam non-ferrous dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni;
logam non-ferrous dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; malt karamel
[pewarna makanan]; meni (cat dasar); mineral spirit untuk digunakan sebagai pengencer cat; minyak anti karat; minyak anti-
karat; minyak kayu; minyak untuk pengawetan kayu; mordan *; mordan [fiksatif] dalam sifat pernis; mordan [fiksatif] untuk
warna air; mordan kayu; mordan untuk digunakan dalam industri; mordan untuk kayu dan kulit; mordan untuk kulit; oker;
paduan timah dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; paket tinta (diisi) dalam
kemasan ritel; pasta [tinta] printer; pasta perak; pasta tinta tato untuk menandai ternak; pelapis [cat]; pelapis anti karat; pelapis
anti-grafiti [cat]; pelapis anti-karat [cat]; pelapis berpigmen dalam bentuk cat; pelapis berupa tinta konduktif untuk digunakan
dalam pembuatan papan sirkuit tercetak; pelapis dalam bentuk sifat pelapis untuk substrat logam (cat); pelapis epoksi untuk
lantai beton; pelapis kayu [cat]; pelapis konduktif elektrik untuk pelindung elektromagnetik pada perangkat elektronik; pelapis
tahan api [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat]; pelapis untuk kayu (cat); pelapis untuk tembikar;
pelapis yang digunakan untuk furnitur; pencegah karatan dan kelapukan kayu; pengawet kayu; pengawet kayu untuk pagar;
pengawet terhadap karat dalam sifat pelapis; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pengencer cat;
pengencer cat untuk pelapis anti-grafiti; pengencer untuk cat; pengencer untuk pelapis; pengencer untuk pernis; pengencer
untuk tinta; pengencer untuk zat warna; pengental dan pengeras untuk pernis; pengental dan pengeras untuk tinta; pengental
sintetis untuk cat; pengental untuk cat; pengental untuk pernis; pengental untuk warna; pengental untuk zat pewarna; perekat
untuk digunakan sebagai zat pengering untuk pelapis dan tinta; pernis; pernis aspal; pernis berbasis urushiol; pernis kopal;
pernis untuk digunakan dalam pembuatan kabinet; pernis untuk kendaraan; pernis untuk melindungi lantai; pewarna; pewarna
*; pewarna alami; pewarna alizarin; pewarna anilin; pewarna asam; pewarna belerang; pewarna berbasis resin sintetis;
pewarna dari kayu; pewarna dasar [pewarna kationik]; pewarna kain; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan
bahan makanan; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan minuman; pewarna larut minyak; pewarna makanan;
pewarna makanan untuk keperluan rumah tangga; pewarna malt; pewarna marka ternak; pewarna mordan; pewarna naphthol;
pewarna organik; pewarna pakaian; pewarna sepatu; pewarna sintetis; pewarna tato; pewarna ultramarine; pewarna untuk
beton; pewarna untuk bir; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan cat; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan
kertas; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan makanan;
pewarna untuk digunakan dalam pembuatan minuman; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; pewarna
untuk digunakan dalam pembuatan sabun; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan senyawa cetakan plastik; pewarna
untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak; pewarna untuk digunakan pada plastik; pewarna untuk kayu; pewarna untuk
mentega; pewarna untuk minuman; pewarna untuk restorasi furnitur dalam bentuk spidol; pewarna yang larut dalam alkohol;
pewarna, pewarna; pigmen (zat pewarna); pigmen warna; plamur kayu; plester anti karat; resin alami untuk digunakan dalam
pembuatan perekat; resin alami yang belum diproses; resin alami yang belum diproses untuk digunakan dalam pembuatan
perekat; resin alami, mentah; resin getah (zat warna); resin rosin; rosin; saffron [pewarna]; sandarac (pernis); sediaan anti
karat; sediaan anti karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada kendaraan; sediaan anti karat untuk kendaraan; sediaan
anti lapuk untuk kayu; sediaan anti-karat; sediaan pelapis anti karat; sediaan pelapis cat; sediaan pelapis cat (dekoratif);
sediaan pelapis cat untuk kendaraan; sediaan pelapis untuk logam; sediaan pelapis untuk sasis kendaraan; sediaan pencerah
fluoresen [pewarna]; sediaan pengental (organik) untuk cat; sediaan pengental untuk cat; sediaan penyepuhan; sediaan zat
pewarna sebagai pelapis (cat); sediaan-sediaan pengikat untuk cat; seng oksida [zat pewarna]; senyawa anti karat; siccatives
[sediaan pengering] untuk cat; siccatives untuk digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk pelapis; siccatives untuk
digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk tinta; siccatives untuk lak; siccatives untuk pernis; sienna earth (zat pewarna);
sumac untuk pernis; terpentin [tinner untuk cat]; terpentin dari getah; terpentin untuk digunakan sebagai pengencer cat; timah
dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; timah putih (zat pewarna); tinner untuk
cat dasar; tinta cetak; tinta cetak mesin stensil; tinta cetak metalik; tinta cetak termokromik; tinta duplikat; tinta intaglio; tinta isi
ulang; tinta kering; tinta konduktif; tinta konduktif untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor; tinta logam untuk
digunakan dalam bidang seni; tinta logam untuk digunakan dalam pencetakan; tinta penanda untuk hewan; tinta sablon; tinta
stempel; tinta tato; tinta tipografi; tinta ukiran; tinta untuk balutan kulit; tinta untuk digunakan dalam pencetakan offset; tinta
untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta untuk kulit; tinta untuk menandai; tinta untuk menandai ternak; tinta untuk
mencetak, menandai dan mengukir; tinta untuk mesin fotokopi; tinta untuk printer; tinta untuk printer dan mesin fotokopi; tinta
untuk printer inkjet; titanium dioksida [zat pewarna]; titanium putih (zat pewarna); toner; toner untuk printer; toner untuk printer
dan mesin fotokopi; toner xerografis; ultramarine blue (zat pewarna); vat dyes (zat pewarna); vermilion (zat pewarna);
whitewash (pelapis); yellow wood [zat pewarna]; zat anti karat; zat pengental untuk cat; zat pengikat untuk cat; zat pewarna
dari tumbuhan madder; zat pewarna kayu; zat pewarna pigmen; zat pewarna untuk tato; zat warna anorganik; zat warna tahan
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api; zat warna untuk tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:43:16
540   EtiketJID2022094107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rosentalstrasse 67
4058
Basel
Switzerland

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CENTRIGO AND DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi pemasaran bisnis; layanan konsultasi bisnis; memberikan

informasi dan saran komersial untuk konsumen; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:43:21
540   EtiketDID2022094108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Fachrudin Blok AA No. 3 RT.006 RW.006 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ELSA CLARINDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Teddy Reinier Sondakh S.H., S.Psi., M.Hum.
Jalan Diponegoro No 150 Lantai 3 Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tes kehamilan; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk ibu hamil;

Keripik buah untuk bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk
keperluan medis; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan diet; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Minuman berbahan dasar rempah
- rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Telon; Pembalut untuk haid; Permen yang diperkaya dengan kalsium; Plester;
Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk keperluan diet; Sereal untuk bayi; Suplemen diet,
nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen makanan dan gizi;
Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi;
Suplemen yang mengandung vitamin C; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa bubuk; Susu bubuk formula
untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu kolostrum kering; Tisu yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung
madu; Yogurt untuk bayi; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; antioksidan [suplemen
makanan]; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bar energi suplemen gizi; campuran minuman nutrisi
untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis;
desinfektan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; gel dermatologis berbasis kortison; hasil-hasil diagnostic yang
termasuk dalam kelas 5; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; kapsul untuk obat-obatan; kolagen untuk
keperluan medis; kotak P3K portabel; lotion farmasi untuk kulit; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; obat-
obatan farmasi; penghilang bau ruangan semprotan; permen, obat; petroleum jelly untuk keperluan medis; pewangi untuk
mobil; popok bayi sekali pakai; popok dewasa sekali pakai; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; sabun
desinfektan; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sediaan dan bahan farmasi untuk
digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan farmasi untuk
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digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik
atau medis; sediaan pengujian kehamilan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan
sebagai suplemen pada susu formula bayi; semprotan antibakteri; sereal beras bayi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen
bubuk nutrisi; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen kehamilan; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet;
susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; teh daun
kelor (jamu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:46:47
540   EtiketDID2022094110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lautze Dalam RT003/006 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10750

Fuji Nur Aripin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RISOL ANEKA RASA SAWAH BESAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Cokelat, Putih, Hijau, Abu-abu, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; risol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:48:39
540   EtiketJID2022094113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Lippo Mall Kemang Village, Jl. Kemang VI No.6, Bangka, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT SENTRA DWIMANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRAVA @ DIPONEGORO PREMIERE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Gold, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa
penyewaan toko; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti
perumahan; Sewa ruang pusat perbelanjaan; broker *; investasi modal dalam real estat; jasa agen real estat; jasa agen real
estat komersial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat  yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat
yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penjualan real
estat; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian
permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; konsultasi real estat; layanan agen
perumahan; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur; layanan manajemen
apartemen; layanan perumahan umum; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; manajemen
perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat
perbelanjaan; manajemen rumah apartemen; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang
berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; menyewakan kantor,
toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat;
pengembangan properti dan real estat; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat
perbelanjaan; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian real estat dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penjualan real estat; penyewaan kantor; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel;
penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan tanah; urusan real estat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:54:23
540   EtiketJID2022094120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ATANG SANJAYA NO. 21, R.T.004, R.W.006, Kota Tangerang, Banten
PT. CENGKARENG BUSINESS CENTRE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Liem Tau Young MBA
Kompleks Ruko Glodok Plaza Blok F No. 113

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VISTA@11
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar

yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin &
cafe; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai burger; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan menjemput makanan; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran
yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Lounge koktail; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings),
konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Restoran; delicatessens [restoran];
kafe; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan pertemuan sosial,
perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi
dan pertemuan; persiapan makanan dan minuman; pub; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar; restoran pizza; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:57:43
540   EtiketDID2022094121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Widya Utama D-1/24, RT.005/RW.010, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan
Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur

HENGMIN CAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MM18
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung

obat; Obat kumur; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun
untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Spray penyegar mulut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; bahan pewarna
rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim
kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu;
lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pasta gigi; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemutih gigi
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berbentuk pena; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil
alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan
aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan
rambut; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 14:58:57
540   EtiketJID2022094123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pulau Lancang Rt 02/01 Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu
Selatan, Kabupaten Administrasi Kep. Seribu, DKI Jakarta

Ita Pursita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUTIARA Catering
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Coklat Muda, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; Penyediaan katering; jasa katering; katering makanan dan minuman; katering untuk

penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:00:05
540   EtiketDID2022094124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok E. 4.B/31 RT.004 RW. 003, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RIKY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Almania Rachmawati S.H.,
Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dilia + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tulisan Arab dibaca tulisan latin Dilia
591 Uraian Warna : Hijau, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas

air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan
bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Kapas batangan
untuk keperluan medis; Krim Jerawat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi;
Minuman diet; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk keperluan
pengobatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat;
Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Plester; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan;
Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Semprotan mulut mengandung obat; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam
bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C;
Suplement bernutrisi; alkohol obat; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk
yang siap untuk diminum; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; busa
pembersih tangan untuk desinfektan; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; desinfektan; desinfektan sabun wangi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; farmasi;
garam mandi obat; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan;
infus obat; kapas antiseptik; kapas untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; koyo-koyo/tempelan-tempelan
yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan
medis; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim untuk penggunaan
dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion
sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung
obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; makanan suplemen vitamin dan mineral;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; minuman
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suplemen diet; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minyak pijat obat; obat antijamur; obat jerawat; obat kumur anti
rongga gigi; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat nyamuk bakar; obat pelembab bibir; obat salep bibir; obat
tetes mata; obat-obatan antibakteri; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk
mencuci mata; pasta gigi obat; pelembab tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pelembab wajah obat; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih
daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih tangan antiseptik; pencucian vagina
yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; perekat
gigi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat
untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun wajah obat; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; sampo mengandung obat; sampo obat; sediaan antibakteri; sediaan farmasi; sediaan farmasi
untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan menghilangkan kutil obat;
sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan
perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan
semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan untuk pengobatan luka bakar;
semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan obat;
semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan tenggorokan obat; serum; serum
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampoo ketombe obat; spons obat untuk luka;
suplemen bernutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet, suplemen
nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet,
bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen herbal; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen mineral;
suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu
pembersih; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:00:27
540   EtiketJID2022094125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemang Raya No. 6 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT. SANGGADAYA KALATRAYA (ECOLOGY)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadya Prita G. Djajadiningrat  S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services  ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ecology
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen acara; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan acara; Merencanakan, memproduksi dan

melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa-jasa perencanaan
event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online
untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara hiburan; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur acara musik live untuk tujuan
hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan
acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan
menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana;
organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan presentasi acara, kompetisi,
permainan, konser dan acara hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau
hiburan; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; pengaturan acara musik; pengaturan dan produksi acara
hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan,
produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan
aktifitas; penyelenggaraan acara hiburan langsung; presentasi acara hiburan langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:00:43
540   EtiketDID2022094126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 21, BLOCK C, LOT 757, JALAN SUBANG 3, 47610 SUBANG JAYA,
SELANGOR

AGILEX INTERNATIONAL SDN. BHD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kelvin Wibawa S.H.,
Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOW-KOW KOFFE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===biji kopi panggang; kopi; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:03:41
540   EtiketDID2022094128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SWASEMBADA BARAT XIV NO. 20 RT. 006 RW. 014 KEL. KEBON BAWANG
KEC. TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

SITI MARDIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Indah KITCHEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Nastar Keju; Rempeyek; kue basah; kue kering; nasi kotak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:10:00
540   EtiketDID2022094132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Interkota Blok A7 No. 11-12, RT/RW. 010/007, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta
Barat 11750, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

YULIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITUDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Celana jeans; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket windbreaker; Kaos Promosi; Pakaian Tidur; Pakaian

dinas seragam; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt sablon; baju ketat; blus lengan panjang;
celana kasual; celana khaki; celana panjang; celana pendek; celana renang; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];
jaket bersepeda; jaket lengan panjang; jaket ringan; jaket tahan air; jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kaos polo;
kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; legging [celana panjang]; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian
dalam; pakaian denim; pakaian kerja; pakaian olah raga; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian santai;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk
wanita; pakaian yang menyerap keringat; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rompi; sepatu jogging; sepatu santai; topi
bersepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:10:06
540   EtiketDID2022094133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan Multiguna Daan Mogot Green Sedayu Bizpark Blok DM 10 Nomor 03
Jalan Daan Mogot Raya KM.18 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota
Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta 11840, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840

PT. APEX UNIPARTS INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APEX CHAIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru tua dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===rantai kenveyor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:11:08
540   EtiketJID2022094134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulau Galang Perum Permata Ayu No.24 Pemogan, Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Bali, 80221

Dwi Agus Brahmana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUTA LEATHER AND TAILOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit

[pakaian]; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan,
payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas
pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak
wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas
bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak
terpasang, tas belanja beroda===
===memberikan informasi yang berkaitan dengan penjahitan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjahitan
khusus; penjahit khusus; penjahitan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2022 15:11:32
540   EtiketJID2022094135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Lippo Mall Kemang Village, Jl. Kemang VI No.6, Bangka, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT SENTRA DWIMANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRAVA @ DIPONEGORO PREMIERE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Gold, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat keras komputer dan pesawat-pesawat

komunikasi tidak termasuk perangkat lunak komputer; Konstruksi pusat perbelanjaan; Layanan binatu dengan bahan kimia
tanpa penggunaan air; Pemasangan dan perbaikan lift; informasi konstruksi; informasi konstruksi, modifikasi dan adaptasi
pusat perbelanjaan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan,
mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan pendingin udara; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan, penghancuran,
pengecatan, dan pembangunan kembali minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk
melindungi sensor suhu, mesin, dan bagian-bagiannya; jasa konsultasi konstruksi dan penyesuaian pusat perbelanjaan; jasa
pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung
tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa teknik struktur
(pembangunan); konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan
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komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; menyapu cerobong asap; pemasangan dan perbaikan
alat listrik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan telepon; pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen;
pembangunan dan perawatan saluran pipa; pembangunan pusat perbelanjaan; pembersihan gedung kantor dan tempat
komersial; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan
pembangunan); pengendalian rayap dan hama, selain untuk keperluan pertanian; penyewaan buldoser; penyewaan mesin
pembersih; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; perawatan mobil; perbaikan dan pemeliharaan pusat
perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; perbaikan
pompa; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:23:31
540   EtiketDID2022094378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULTAN AGUNG NO. 16, GUNTUR, SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT. WARNA MEGAH INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UVSHIELD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Cat dasar untuk casis kendaraan, Lapisan penutup dasar untuk

casis kendaraan; Lak; Meni; Plamur; cat *; cat anti karat; cat besi; cat dasar; cat dekor dalam bentuk cair; cat kayu; cat lantai;
cat minyak; cat pelapis anti bocor; cat tahan api; cat tembok; minyak untuk pengawetan kayu; pelapis kayu [cat]; pelapis tahan
cuaca [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pengencer untuk cat; pengental untuk cat; pernis;
pewarna; pewarna sintetis; sediaan anti-karat; tinta cetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:24:25
540   EtiketDID2022094379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DURI BANGKIT NO 34 RT.007 RW.008, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11320

DANU HANGGA SUWANDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mpon-mpon Porowali
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak gosok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:26:09
540   EtiketDID2022094380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliun glue
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Cock untuk jalur pipa [keran]; Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Kakus (WC); Keran air minum; Keran
dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk pipa; Kipas angin; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Saluran air untuk kamar
mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aksesoris pengaturan untuk
aparat dan pipa air atau gas; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms;
aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk
mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas; buang pipa untuk
instalasi sanitasi; dudukan toilet; filter air; filter kran; fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air;
instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi
penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; kepala pancuran; keran *; keran air; keran air pancur; keran
saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di
dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin [AC]; kipas angin listrik;
kompor gas; kompor listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan
dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es
listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; mesin pemanggang roti; oven listrik; pancuran air untuk mandi;
panel mandi; pegangan kran; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas untuk mandi; penanak nasi listrik;
pendingin udara; pengering pukulan; penyemprot kran; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan
untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk
instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; roaster listrik; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang
digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; shower genggam; sink; sumbat untuk bak cuci; tangki air bertekanan;
tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet; toilet portable; toilet,
portable; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:28:03
540   EtiketDID2022094382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 2305, No. 2 Building, No. 56 Nanting Road, Yabian Community, Shajing
Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

SHENZHEN DOTECO CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJPUFF DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; cerutu

elektronik; filter rokok; kotak rokok; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok
tradisional; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; vaporiser oral untuk perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:28:23
540   EtiketDID2022094383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kenyaen RT 03 / RW 02 Karangduwur, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah, 54382

Agung Sapto Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: gathoKopi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Bitu, putih, hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; kopi giling; kopi instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:29:57
540   EtiketDID2022094384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Tuparev No 23 RT 005 RW 009 Kel. Kayu Putih, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta

Devi Purnama Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sisabening
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:34:58
540   EtiketDID2022094386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Bukit Karang Blok H-15, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
MA'INDAH ASMARANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POCPOCTEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman

berbahan dasar teh oolong; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; minuman berbahan dasar teh;
minuman teh; minuman teh boba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:38:24
540   EtiketDID2022094388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Macan Kumbang 17, Rt.049, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30139

Imelda Pasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ratos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :

Biru, merah, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Pempek; bakso; bakso ayam; bakso ikan; bakso sapi; pempek adaan; pempek ikan; pempek model;

tekwan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:42:12
540   EtiketDID2022094393

730 Nama Pemohon : Monalisa
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Alamat Pemohon : Jalan Merdeka Rt.10, KM.53, Tanjung Batu Timur, Tanjung Batu, Kabupaten Ogan
Ilir, Sumatera Selatan, 30664

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAYADH PENESAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===BARANG DARI EMAS TIRUAN; Cincin [perhiasan]; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam

mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia; anting-anting; anting-anting berlapis perak; anting-anting dari logam mulia;
anting-anting emas; bros perhiasan; gelang emas; gelang, bukan dari logam mulia; kalung perak; perhiasan (termasuk
perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros,
liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan perak; perhiasan perunggu; perhiasan terbuat dari logam
mulia; pin hias yang terbuat dari logam mulia; pin ukiran perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:47:06
540   EtiketDID2022094394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kutoarjo No 12B RT 03 / RW 10 Panjer, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah

Rahayu Subiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Afiyu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tiwul instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2022 09:48:31
540   EtiketDID2022094395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP..Duri Barat No.17 Rt.011/Rw.009, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10140

Fairlyandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NeneNdut
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/11/2022 15:01:19
540   EtiketDID2022095737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Baru RT 004, Koto Panjang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang
Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, 27122

Rachmat Fauzi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ai & ZI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Cat alis; Cologne bayi; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat;

Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran
untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut;
kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak;
maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair;
sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut;
semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh
gemerlap; wewangian; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim pelembab; Krim pembersih (kosmetik); Krim tabir
surya; Minyak bayi; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Serum kecantikan
(kosmetik); Tisu basah; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; bedak; bedak bayi;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk bedak wangi; dasar bedak; deodoran; krim; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim creambath; krim kulit; krim
malam; krim siang; krim tubuh; losion bayi; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; minyak aromatik; minyak rambut; minyak wangi; pencuci tubuh (sabun) bayi;
sabun cuci; sabun mandi cair; sabun wangi; sabun-sabun; sampo untuk bayi; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan
kuku; serum wajah; shampo rambut; shampoo kering; wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/11/2022 14:53:55
540   EtiketDID2022096064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MEDONO, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 51271
AGUS SEPTIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Empingku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 14:52:13
540   EtiketDID2022096703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUTUH RT. 17/ RW. 7 SIDOREJO, KEMALANG, KLATEN, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57484

YAMIK TRI JARWANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WATU LETER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===seduhan herbal wedang jahe===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 14:52:35
540   EtiketDID2022096704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H BASRI KOMP. METRO INDAH/10.D, KEL. ALALAK UTARA, KEC.
BANJARMASIN UTARA, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

DARMAWAN SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRANDCELL ALKALINE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, ABU-ABU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aki; akumulator [baterai]; baterai; baterai untuk ponsel; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 14:52:49
540   EtiketJID2022096705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karet PS Baru Barat I RT 012 RW 007, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Ufiah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOR GARDENS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 14:53:46
540   EtiketJID2022096706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl . Budi Mulia Rt 03 Rw 11 Kel. Pademangan Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14420

Elly Rustiana B

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNI'ELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih,Hitam,Cokelat,Merah,Oranye,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan

minuman untuk dikonsumsi; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 14:53:46
540   EtiketDID2022096707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Soka No.25 RT.006 RW.001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10420

Dessy Gosal
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mbull's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Coklat, Hitam, Krem, Oren, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Kalasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 14:53:51
540   EtiketD132022096708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. MT haryono 6A RT. 67 Kel. Batu Ampar, Balikpapan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, 76136

Yessica Olivia .S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mucil made
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau tua, coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Kue kering (pastri); Makanan berbahan dasar madu; Makanan penutup; Produk untuk bumbu atau

penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Roti pastry; biskuit; jiaozi
[pangsit isi]; kue kering; madu mentah [pemanis alami]; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; roti*; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan minuman kopi; teh susu, teh yang mendominasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 14:59:06
540   EtiketDID2022096715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.02/RW.02, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10430

PT PEGADAIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda Kode Dex #72bf44
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 35, 21, 6, 38, 25, 43, 45, 30, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===payung hujan; payung tahan hujan===

===iklan dan promosi perusahaan===
===pecah belah===
===brankas; brankas logam; brankas tahan api logam===
===telekomunikasi===
===pakaian===
===layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe===
===lisensi hak kekayaan intelektual.===
===minuman berbahan dasar kopi===
===perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:01:25
540   EtiketDID2022096719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muara Karang Blok L 10 Utara No. 59, RT.007 RW.013, Kel. Pluit, Kec.
TJONG NODY
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Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENNOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keran; bak cuci dapur; katup pancuran; kepala pancuran; keran *; keran air; keran untuk bak cuci; keran yang digunakan

untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; pancuran air untuk mandi; penyemprot kepala pancuran; selang
mandi; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel kamar mandi;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar
mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:02:12
540   EtiketDID2022096720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Hayam Wuruk Nomor 2EE, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Adm.
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. LOH JINAWI KARANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPAYA BINTANG KARANA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, orange (jingga), hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar organik; buah-buahan segar, tidak

diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; pepaya, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:07:19
540   EtiketDID2022096723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Jeruk IV No 34 RT/RW 003/004 Kel. Maphar Kec.Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160

Brian Kho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHOBÉAU by Khoja Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KHOBÉAU by Khoja Beauty merupakan suatu penamaan. KHO = bagian nama dari pemohon
591 Uraian Warna : Pink, Silver dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Pembersih make-up; Produk kosmetik; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit;

Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Semprotan pelembab wajah; gel-gel perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk bibir; krim
malam; krim siang; masker kecantikan; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; pelembab bibir; pencuci
muka; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan perawatan kulit anti penuaan; serum kecantikan; tabir surya; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:08:44
540   EtiketDID2022096724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 38 MOO 7, PHANTHAI NORASING, MUEANG, SAMUT SAKHON, 74000,
THAILAND

DFT (THAILAND) CO., LTD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ING ON (stylized in English)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; Sabun; busa pembersih tubuh dan wajah; kondisioner rambut; krim pembersih kulit [non-obat]; krim

pemutih kulit; krim tabir surya; krim tubuh; krim wajah; lotion tabir surya; lulur; masker lumpur kosmetik; pasta gigi; pomades
untuk keperluan kosmetik; sabun batangan; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sampo; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:10:11
540   EtiketDID2022096730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Villas VG I No. 8, Kelapa Gading Square RT/RW: 012/029, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Sandi Pranata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOGS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Unsur warna dasar dalam label merek hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk

mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Cartomizers, yaitu, kombinasi kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong dan
atomizers, dijual sebagai komponen rokok elektronik; Kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong; Katrid isi ulang untuk
rokok elektrik; MOD vape; POD vape; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia
dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol
yang mengandung nikotin; perangkat elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang
keperluan perokok); perangkat merokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok
tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:11:13
540   EtiketDID2022096731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bulak RT. 024 RW. 012 Kel/ Desa Tuksono Kec. Sentolo Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, 55664

Ragil Supriyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nunggal Roso
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk tahu (kacang dadih); Tahu; tahu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:13:45
540   EtiketDID2022096732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SWASEMBADA BARAT XII NO. 35 RT. 011 RW. 013 KEL. KEBON BAWANG
KEC. TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

NURHAYATI

Halaman 145 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAYA-CAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek; kue basah; kue kering; nasi kotak; puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:20:10
540   EtiketDID2022096738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangkalan Jati RT 007/005, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Muhammad Sahri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: d'Daniez
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/11/2022 15:21:04
540   EtiketDID2022096739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IR SOEKARNO GG.6, RT 001 / RW 001, KEL. DADAPREJO, KEC. JUNREJO,
Kota Batu, Jawa Timur

PUTRI AYU FEBRIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: geamoore
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi stamina yang mengandung obat; Makanan bayi; Makanan diet; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk anak-

anak; Makanan untuk orang sakit; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman diet; Minuman kunyit
asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman suplemen dari madu; Minuman
untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin;
Persiapan makanan biologis; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan diet; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh
obat tanpa resep; campuran minuman suplemen diet; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; makanan
bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan hewan probiotik; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan
untuk makanan enteral; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman mineral obat; minuman obat;
minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal;
minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman tambahan makanan diet;
minuman untuk bayi; pengganti makanan gizi; sediaan untuk membuat minuman obat; serat makanan; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan diet;
suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan mineral;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk bayi; suplemen minuman kolagen; teh aromatik untuk
penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan;
teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2022 06:29:03
540   EtiketDID2022096943
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 33, JEONGJADONG-GIL, POCHEON-SI, GYEONGGIDO
SANGA COSMETIC INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPER EXTRACTOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUPER EXTRACTOR = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; krim; krim kosmetik; krim malam; krim siang; krim wajah; losion; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan

rambut; tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2022 06:31:05
540   EtiketDID2022096944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 33, JEONGJADONG-GIL, POCHEON-SI, GYEONGGIDO
SANGA COSMETIC INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FACEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FACEL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; krim; krim kosmetik; krim malam; krim siang; krim wajah; losion; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan

rambut; tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2022 06:36:28
540   EtiketDID2022096946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 33, JEONGJADONG-GIL, POCHEON-SI, GYEONGGIDO
SANGA COSMETIC INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CELLUTIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CELLUTIN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===krim; krim kosmetik; krim malam; krim siang; krim wajah; losion; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; tabir

surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2022 06:38:22
540   EtiketDID2022096947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 33, JEONGJADONG-GIL, POCHEON-SI, GYEONGGIDO
SANGA COSMETIC INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTE CHRISTIE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAUTE CHRISTIE = merupakan suatu penamaan
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591 Uraian Warna : Magenta, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; krim; krim kosmetik; krim malam; krim siang; krim wajah; losion; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan

rambut; tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2022 14:45:13
540   EtiketDID2022097208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br Lebih Beten Kelod gang Kepiting no 6 Lebih Gianyar Bali 80515, Kabupaten
Gianyar, Bali, 80515

I Made Agus Gunantara Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEVSON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana

panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; celana panjang; celana panjang untuk pria; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek pria yang menjadi pakaian; celana pendek untuk pria;
celana pria; kaos oblong pria; pakaian bawahan untuk pria; pakaian dalam pria; pakaian luar untuk pria; pakaian santai untuk
pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2022 14:10:42
540   EtiketDID2022097715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Celeban UH 3/452, RT/RW 022/005, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, D.I
Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Yulis Setyaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAMOOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PAMOOR Hanya Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Orange,  Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen
(attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang
untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk
bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas Kulit; Tas dan barang
kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas
buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya;
tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam;
dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk
bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di
atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2022 12:38:20
540   EtiketDID2022098198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid 1 RT 001/RW 002 Kel. Cinere kec. Cinere kota. Depok Prov. Jawa Barat ,
Kota Depok, Jawa Barat, 16514

Siti Nurholis

Halaman 148 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: peyek teh nur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna lebel berwarna kuning bentuk kotak
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/12/2022 08:31:07
540   EtiketDID2022098522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEKAR TUNJUNG VII/NO. 5 DENPASAR TIMUR, Kota Denpasar, Bali, 80237
PUTU EKA SUWANDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Thrive82
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Berkembang/bertumbuh 82
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan bikini; atasan [pakaian]; bikini; bikini top; kaos; kemeja berkerah; overshirts; pakaian; pakaian untuk

pria, wanita dan anak-anak; singlet; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/12/2022 13:06:08
540   EtiketDID2022098727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 102, BUILDING 15, GOLDEN MEDITERRANEAN, RENHUANGSHAN
STREET, WUXING DISTRICT, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

XUAN ZHUANGYIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOYO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MOMOYO = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Cream, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Sediaan kacang; Selai; Susu kedelai; Susu kocok; Tahu; Telur; Yoghurt; bahan makanan berbahan

dasar ikan; bahan pengganti susu; buah buahan kalengan; buah kaleng atau botol; buah-buahan, kaleng; bubur buah; daging;
ekstrak rumput laut untuk makanan; jeli buah; kacang, diolah; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minyak untuk
makanan; sayuran, diawetkan; selubung sosis, alami atau buatan; susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/12/2022 13:08:03
540   EtiketDID2022098730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 102, BUILDING 15, GOLDEN MEDITERRANEAN, RENHUANGSHAN
STREET, WUXING DISTRICT, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

XUAN ZHUANGYIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOYO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MOMOYO = merupakan suatu penamaan
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591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Pink, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; Mie; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan sereal; Sushi; brondong jagung; bumbu masak; es

krim; es teh; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; kue pastry;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; molase
untuk makanan; pati untuk makanan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; perasa kopi; puding; ragi; sediaan krim
kocok yang kental; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/12/2022 13:09:48
540   EtiketDID2022098733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 102, BUILDING 15, GOLDEN MEDITERRANEAN, RENHUANGSHAN
STREET, WUXING DISTRICT, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

XUAN ZHUANGYIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOYO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MOMOYO = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Pink, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman olahraga yang diperkaya protein; air [minuman]; air soda; bir; jus buah; jus sayuran [minuman]; limun; minuman

berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berenergi; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman tanpa-
alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; minuman whey; must (jus buah); nektar buah, tanpa-alkohol; sediaan untuk
membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk limun; sirup untuk minuman; smoothie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/12/2022 13:10:57
540   EtiketJID2022098734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 102, BUILDING 15, GOLDEN MEDITERRANEAN, RENHUANGSHAN
STREET, WUXING DISTRICT, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

XUAN ZHUANGYIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOYO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MOMOYO = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Pink, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; konsultasi manajemen personalia; layanan relokasi

untuk bisnis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; manajemen bisnis
hotel; pembukuan; penyewaan mesin penjual otomatis; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi informasi ke dalam
basis data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/12/2022 13:11:59
540   EtiketJID2022098735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 102, BUILDING 15, GOLDEN MEDITERRANEAN, RENHUANGSHAN
STREET, WUXING DISTRICT, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

XUAN ZHUANGYIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOYO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MOMOYO = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Pink, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penitipan untuk hewan; Layanan kafe; layanan hotel; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan rumah
pensiun; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah;
penyewaan ruang pertemuan; sewa dispenser air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/12/2022 16:01:42
540   EtiketDID2022099221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Gerai Maharrani) Jl M Hatta, Simpang Koto Tingga, Kelurahan Pasar Ambacang,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang. , Kota Padang, Sumatera Barat

Elsa Maharrani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maharrani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju wanita; Busana Muslim; Gamis pria; baju busana muslim; gamis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 00:36:51
540   EtiketDID2022099246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. BENGKEL, Kota Bogor, Jawa Barat
NINAH SAUMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPAW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih Tulang
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; pembersih wajah tidak

mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 00:48:55
540   EtiketJID2022099247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jakarta Perum KORPRI Blok Z No. 13, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan
Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Andi Fachriadil

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kalijaga
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang

menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyewaan gedung
untuk tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai
hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk
sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan
teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Penyewaan tempat untuk acara sosial; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
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ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); bar kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah; jasa
penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa/layanan
penyewaan ruang; katering makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; layanan bar
kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi
dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe;
layanan rumah kopi; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan kursi
dan meja; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan;
penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan unit untuk mengeluarkan
minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; persiapan makanan dan minuman; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 00:53:40
540   EtiketJID2022099248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan II Gg.25 No.42 Rt.006 Rw.02 Kel.Pademangan Timur, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Angelia Ririn Suryastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASAKAN IBU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Kunyit,Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa

restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Penyediaan katering;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 02:56:39
540   EtiketDID2022099249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Melati Mas Blok M-3/3 RT/RW. 044/009, Kel. Jelupang, Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten

DANIEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K-CHU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda (Pink) dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait

peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Konten terekam;
Kupon elektronik; Perangkat lunak untuk merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase
orders) berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pembelanjaan dan perdagangan token
digital; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran;
aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh; kartu diskon, berkode; kartu keanggotaan yang disandikan; konten media;
kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler yang dapat diunduh; lingkungan
belanja realitas virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di platform media sosial;
perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa;
perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; ukuran kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:30:12
540   EtiketDID2022099250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jarsongo No 1 ; RT 001/RW 001 ; Kel/Desa Jajar Tunggal ; Kecamatan Wiyung,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60229

WAYAN WIWIN KESUMA WARDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANDENG PRESTO MAMAMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandeng presto (bandeng duri lunak); otak-otak; otak-otak ikan khas makassar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:31:18
540   EtiketDID2022099251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cemandi; RT 009/RW 003 ; Kel/Desa Cemandi ; Kecamatan Sedati , Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61253

SITI ZULAICHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barokah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandeng presto (bandeng duri lunak); Ikan Bakar Bandeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:32:13
540   EtiketJID2022099252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cangkring; RT 001/RW 001; Kel/Desa Cangkringturi; Kecamatan Prambon,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61264

Dominikus Evan Primanda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRENG NDESO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Kedai; Rumah Makan yang menyediakan seafood,

sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:33:19
540   EtiketDID2022099253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Permata Gading I/J No. 20 ; RT 003/RW 015 ; Kel/Desa Bluru Kidul ;
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61233

IVONE SRI REDJEKI R.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRIGITTA Food Stalls
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hitam, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:34:20
540   EtiketDID2022099254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bibit Barat; RT 005/RW 002; Kel/Desa Tambakkemerakan; Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61262

Evida Susanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYRANS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning, putih, coklat, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Ayam Serundeng; Serundeng Ikan; Serundeng daging; Serundeng kelapa; abon ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:35:09
540   EtiketJID2022099255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Dukuh; RT 025/RW 006; Kel/Desa Pagerwojo; Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 66262

Sayyidatul Lutfiah Abdullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUKRIUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, kuning, coklat muda, coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; Kedai; Rumah Makan yang menyediakan

seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; jasa restoran; penyediaan makanan
dan minuman untuk dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:36:03
540   EtiketDID2022099256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Bluru Kidul ; RT 002/RW 004 ; Kel/Desa Bluru Kidul ; Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61233

ELLY WIDYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBEK NDOWER BU ELLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : merah, kuning, putih, hitam, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ampela ayam pedas; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng jawa;

Ayam goreng tepung original; Bebek goreng; Ikan Patin Bumbu Acar; Pindang patin; Tempe Bacem Jogja; Usus Ayam Goreng
Tepung; Usus ayam; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; hati; makanan siap saji
yang terutama terdiri dari unggas; olahan ceker ayam; tahu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:37:04
540   EtiketDID2022099257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pecantingan; RT 012/RW 004; Kel/Desa Sekardangan; Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61215

Devi Ayu Wulansari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kasapi Kopi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau tua, putih, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi bubuk; Kopi susu bubuk; biji kopi panggang; kopi bubuk; minuman biji

kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:38:00
540   EtiketDID2022099258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Purwodadi ; RT 004/RW 005 ; Kel/Desa Purwodadi  ; Kecamatan KRAS,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64172

DHIYAH KUSUMA NINGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AWABIN (bawang goreng tabur)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, hitam, ungu, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:38:59
540   EtiketDID2022099259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RA Mustika Tebel Timur; RT 001/RW 006; Kel/Desa Tebel; Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254

Husni Mubarok

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANGHUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAJU DARI KULIT; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Topi kulit; Topi yang terbuat dari kulit; jaket kulit; jas kulit;

kemeja kulit; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel kulit; pakaian dari
kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; rompi kulit; sabuk kulit [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sandal; sandal
kulit; sarung tangan kulit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit
untuk wanita===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:40:04
540   EtiketDID2022099260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wedoro Utara GG 7/7 ; RT 005/RW 002 ; Kel/Desa Wedoro ; Kecamatan Waru ,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256

WHENI DWI AGUSTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI JENGGALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; kopi bubuk; kopi rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:41:09
540   EtiketDID2022099261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bluru Permai BA-10; RT 001/RW 014; Kel/Desa Bluru Kidul; Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61233

Beti Utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITEB IMATU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hitam, Merah Muda, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk singkong; kue kering; rengginang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:42:18
540   EtiketDID2022099262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Panggreh ; RT 002/RW 001 ; Kel/Desa Panggreh ; Kecamatan Jabon, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61276

ENI NOVALIA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUE LEKER KRISPY IZZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru muda, ungu, merah muda, merah, coklat, hijau, kuning, oranye, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Leker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:43:25
540   EtiketJID2022099263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Graha Penta AI-25; RT 006/RW 014; Kel/Desa Bluru Kidul; Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61233

Herlandin Intiyas Rukmini
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Herlandin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng,

pisang bakar, nasi mandhi arab; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng,
ayam krispy; Warung makan; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 05:44:25
540   EtiketDID2022099264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jabon ; RT 016/RW 008 ; Kel/Desa Mojoruntut ; Kecamatan Krembung ,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61275

RIA KARIVIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WR'COOKIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat muda, coklat tua, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lidah Kucing; Kue Nastar Keju; brownies; donat; kue bolu; kue

kering; kue nastar; spiced cookies (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 07:20:23
540   EtiketD162022099266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Dinas Tegallantang, Desa pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng, Bali, 81155

I Gede Arysantika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fortuna Bali Fashion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas tangan; tas tangan fashion===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 07:22:15
540   EtiketD162022099267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jempiring No. 14, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng,
Bali, 81114

Luh Putu Sari Ekayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POL POL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 07:38:45
540   EtiketDID2022099268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Tanjung Puting Permai, RT 012 RW 000, Kel Pasir Panjang, Kec Arut Selatan
Kab KotaWaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah , Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah, 74117

Siti Marlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WASAKA : WAJA SAMPAI KAPUTING
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan Huruf Merk kata : WASAKA ( WAJA SAMPAI KAPUTING) berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk anorganik; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 07:53:14
540   EtiketDID2022099269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bronggolan 2-D/37; RT 003/RW 010; Kel/Desa Pacar Kembang; Kecamatan Tambak
Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60132

Martha Ika Sintya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: gendhisjawa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung;

brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut;
keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan
ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti
berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Bolen Pisang; Donat berlubang; Kue
kering (pastri); Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan
dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar
jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Roti bun dengan selai; Roti
kering; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti pastry; donat; kue basah; kue kering; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue
kering; lomper [roti pipih berbasis kentang]; pastel; produk-produk roti untuk makanan; roti goreng; roti gulung; roti kukus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 07:56:04
540   EtiketDID2022099270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gajah Magersari No. 20 Gang 2 RT 11 RW 04 Kel.
Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Wisnu Prabowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sari Kedelai Cotabim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : EMAS, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman sari kedelai; minuman berbahan dasar beras dan kedelai,

selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain
sebagai bahan pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 07:58:26
540   EtiketJID2022099271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Subak Daksina No. 1, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung.

Daoud Tagharbit, Aurelie Vandenborne

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BWG. + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;

jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan ruang kantor;
keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; manajemen investasi keuangan; manajemen properti untuk sewa;
penyewaan atau rental bangunan; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan
dengan real estat; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 07:58:49
540   EtiketDID2022099272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gunung Anyar Lor Gg 3A No.14A Gunung Anyar, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur

Dwi Siswanti Kusuma Wardani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sinom Tole
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur;

Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; Teh herbal dan seduhan herbal; kapsul berisi seduhan herbal; sediaan aromatic
untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; seduhan (bukan obat); seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik
royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan daun mint; seduhan herbal; seduhan herbal  dari dedaunan
pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan
herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan
herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap
minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:01:39
540   EtiketDID2022099273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum TNI AL F7/39 RT 31 RW 08 Ds. Kedungkendo, Kec.
Candi, Kab. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Sri Wahyuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sinom Titi Yuni
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, coklat, kuning, hijau, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit

asam; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal siap minum berbahan
dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:07:33
540   EtiketJ252022099274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taridala NO 29B Kelurahan Mandonga , Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93111
LA ODE M. NASIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Telisik.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan

elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis;
layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di
bidang hukum; layanan reporter berita; memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi
tentang hasil pertandingan seni bela diri; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan
Internet; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga dan budaya;
memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran
melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di
bidang fiksi ilmiah dan drama; penerbitan majalah; produksi podcast; produksi program radio dan televisi; produksi program
radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi majalah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:08:04
540   EtiketJID2022099275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Piranha No. 29 Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo, Kota Surabaya, Jawa Timur
Minggrit Diajeng Putri Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sego Ijo Pariwangi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, merah maron
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; jasa
agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi; katering makanan dan minuman; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan; Katering makanan dan
minuman; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Penyediaan katering; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; akomodasi sementara dan
layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran,
dan layanan katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa
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katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan
acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk
kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa restoran dan katering; katering di
kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering
makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman
untuk pesta koktail; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman;
layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental
lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol;
layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan
katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan;
layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil;
pemesanan jasa katering; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran,
bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:18:40
540   EtiketDID2022099277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Sidomulyo Indah B16 RT 4 RW 2, Sidomulyo, Buduran, Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

Juwariyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qowarir Ajiib Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu, merah, orange, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu
(dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk
seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk
bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan
mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi
untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet pria (terbuat dari kulit);
Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari
kulit); Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas;
Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kulit dan kulit
imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita;
Pegangan untuk tas; Penutup tas; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu
untuk tas; TAS PELANA; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk tas; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah;
Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas
buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari
kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil
dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk
keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung
yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai
ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
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informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat kartu [dompet]; bagian logam untuk tas; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak
termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bulu imitasi; dompet; dompet
(barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet
dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai;
dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari
kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung
RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet
koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil
[tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet
kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan
pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet
serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang
di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang
dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang
terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas
yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; grip [tas]; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; kantong (tas) anti
air; karakasa [payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit [dompet]; kerangka tas; kerangka tas tangan; klip yang dijepit di
bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian,
ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing;
kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak tempat alat cukur dalam bentuk
tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; kulit
dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak,
tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup
perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah
besar; label bagasi kertas; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; moleskin [kulit imitasi]; omamori-ire
[tas pesona]; pegangan untuk memegang tas belanja; pemegang koin dalam bentuk dompet; penutup kain untuk tas travel;
penutup tas; portofolio tipe tas kerja; rangka tas tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat)
dari kulit atau dari kulit imitasi; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; tag tas
golf dari kulit; tali kekang dari kulit imitasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas;
tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari
kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas
akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air
untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk
bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua
roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas
bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian;
tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu
tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari
logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan;
tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas
pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan;
tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk
membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi
dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit;
tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual
kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah
bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas
mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas
multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk
koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian
untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat
pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan
tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas
permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak;
tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas
rotan; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk
dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk
perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus
dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga
bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk
berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
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dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas,
dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet;
tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi
pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu telpon (dompet);
tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:18:56
540   EtiketJID2022099278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Brigjen Katamso 14, RT 004 RW 026, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57127

Wenty Linda Sary, Ishak Victor Ganda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The CHOI PAN by VW Kitchen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan

manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran;
Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Beriklan melalui posting-tagihan; Booth penjualan minuman ringan serta
makanan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan penyebaran materi promosi; Distribusi materi
periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog
untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan;
Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan; Iklan luar ruangan; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan
online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan
termasuk distribusi bahan iklan; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa advis dan konsultasi
terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa bisnis, yaitu,
penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan
komputer global; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa ekspor impor; Jasa grosir online; Jasa jual beli melalui
internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman
dalam bentuk toko ritel; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer
online; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat,
telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran
untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan pemesanan makanan
melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi,
teh, gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau
melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall,
outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui
komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa
penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk
penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara
bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood)
dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi
masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran
secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi
yang bisa dibagikan atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman
secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan
grosir; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Layanan
iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan
pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh
dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemesanan online terkomputerisasi; Layanan penjualan ritel online;
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Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi, publikasi dan
promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan tampilan untuk barang
dagangan; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary
supplements); Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan barang dagangan; Layanan toko ritel
yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen/pengelolaan restoran
makanan dan minuman Jepang; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan
pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat,
diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Menata Dagangan; Mengadakan
pameran untuk tujuan iklan; Menghubungkan pembeli dan penjual melalui lingkungan jaringan online; Mengorganisir pameran,
pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan
pameran dagang dan eksibisi; Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan calon pemberi
kerja melalui jaringan komputer global; Menyediakan pasar online; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan
perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; Order melalui online; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran
perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet penjualan camilan
khas jepang; PASAR SWALAYAN; Pemasaran digital; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran melalui pemberi pengaruh (influencers); Penempatan iklan; Pengadaan,
manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa
online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengiklanan di surat kabar; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi
untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi periklanan melalui
jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan tempat
pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis
ketrampilan dan pengalaman; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan
ekonomi atau iklan; Perencanaan strategi pemasaran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media
elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait
dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan- pemasaran
dan layanan promosi melalui platform jejaring sosial; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-
film komersial/iklan televisi; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan
dan pemasaran situs online; Ritel online; Stan untuk penjualan es krim; TOKO SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di
media komunikasi untuk tujuan ritel; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang-barang grosir; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko
menjual bakso goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko
minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko oleh-oleh; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online
di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko serba ada; Toko yang menjual kue; Waralaba restoran, yaitu, penawaran
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan;
administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta
mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan,
program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif,
program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan,
urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan
restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; agen impor-ekspor; agensi ekspor dan impor; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran;
bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian restoran; belanja online;
beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon
seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; bisnis dan manajemen;
demonstrasi barang untuk keperluan iklan; desain bahan iklan; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan
layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi
dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman
komersial; distribusi materi iklan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan
dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
produk untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan banner; iklan baris; iklan billboard
elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran
kooperatif; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan online; iklan online di
jaringan komputer; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan televisi; iklan untuk keperluan
rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan layanan
keagenan; jasa agen ekspor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang rekrutmen dan
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kepegawaian; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan
minuman atau bahan makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa grosir untuk peralatan
memasak makanan; jasa iklan dan promosi; jasa jasa katalog toko eceran; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-
bahan makanan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis, yaitu,
pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung
apartemen untuk pihak lain; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial
secara online; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan
toko serba ada; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan promosi serta
pemasaran; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan
memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman
yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal
online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan
mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya;
jasa penjualan secara online; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan media sosial; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa rekrutmen personel; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa ritel supermarket
dan toko serba ada (departmental store); jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer
global untuk komputer,; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko
retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik
konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa
toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa waralaba hotel
(manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa
waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar,
spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi usaha
dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan
ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub
malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor
timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik
memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk
jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk
tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa perdagangan online; jasa-
jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi
pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile
(berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-
saluran komunikasi viral; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; kegiatan pemasaran
dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi
program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha;
jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain);
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran
bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan;
promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi direktori bisnis online;
kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen
ekspor-impor; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan distribusi grosir
untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan
minuman; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup;
layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan
dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan
penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan digital; layanan kios makanan yang
merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk
baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen pameran dagang; layanan pemasaran
merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan
pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pencocokan jaringan
iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan perdagangan elektronik; layanan periklanan bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan online; layanan promosi dan
iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan rekrutmen dan manajemen personalia;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel
online; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan laut;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang
berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk toko makanan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir; layanan toko grosir
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dan eceran; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko
grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang
direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel
menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan suplemen
makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
ritel online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan
penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu,
memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas
akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi
waralaba; manajemen bisnis; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis gerai ritel;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis
perusahaan; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa
pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen usaha yang berhubungan
dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen
usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan pameran dagang;
melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis
waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi
pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa dengan cara
mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan dan melakukan pameran dagang;
mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur
dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur pameran dagang; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan
bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris;
menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk
menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam bentuk artikel
komentar serta presentasi audio dan video untuk wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan informasi online
dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis;
menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang
dan/atau jasa; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi pameran dagang; organisasi
pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial;
organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi
pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pameran
dagang; pelelangan online; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran
di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran langsung; pemasaran media sosial; pemasaran online; pemasaran
produk; pemasaran promosi; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemberian informasi kepada konsumen di bidang
restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran;
pemberian informasi mengenai administrasi program penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pembuatan materi iklan;
pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penataan etalase toko; penempatan dan
rekrutmen personel; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan
dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengelolaan hubungan pelanggan yang tidak
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berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan
data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengkinian materi periklanan; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran
bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran iklan; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan
komunikasi on-line; penyebaran materi iklan; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran
materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi;
penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer
global, internet atau komputer database; penyediaan informasi komersial dari database online; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyelenggaraan pameran dan pameran
dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran,
pembelian konsumen dan iklan; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; perdagangan barang; perdagangan
barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi
komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan online;
perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon
untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi
penjualan; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan;
periklanan; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran, riset pasar; persewaan kios penjualan; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan;
produksi bahan iklan; produksi iklan; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan; promosi
barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi
online jaringan komputer dan situs web; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen pegawai; rekrutmen pribadi; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf pendukung kantor; riset pasar untuk tujuan periklanan; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas
disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan informasi terkait layanan pelanggan dan
manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan konsultasi
bisnis terkait dengan waralaba; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi
dan/atau internet; sponsor promosi pameran dagang; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan
minuman; stan penjualan roti-roti; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi pasar untuk tujuan
periklanan; supermarket; toko; toko eceran; toko online; toko swalayan; toko-toko; transaksi komersial secara online; transaksi
komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring
(online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:20:05
540   EtiketDID2022099279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Kebonsari RT 05 RW 01 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

KHOIRON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Primadani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah maron, hitam, orange, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===telur asin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:22:19
540   EtiketDID2022099280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sidowayah RT 15 RW 05 Kel. Celep, Kec. Sidoarjo, Kab.
Pipit Dwi Hartati
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Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PITO'S KITCHEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, merah, merah muda, orange, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:24:35
540   EtiketDID2022099281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PANDANARAN NOMOR : 323, BANARAN, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah, 57352

PT. GALAXY AGUNG LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABON SAPI CAP EMAS KOKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HANYA SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : MERAH; HIJAU; BIRU; HITAM; ABU-ABU; KUNING; ORANGE; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:26:18
540   EtiketJID2022099283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kludan RT 04 RW 03 Kludan, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

Yuliani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAWON ARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MARON, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Katering makanan dan minuman; Penyediaan katering; jasa katering;

jasa katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa kontrak untuk katering; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; pemesanan jasa
katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:27:20
540   EtiketJID2022099284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUSUN BENHIL 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
TINI FATHUROHMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dputri
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Stabilo, Ungu, Hitam, Kuning, Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 08:28:18
540   EtiketDID2022099285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalijaten Gg 2 No. 60 Kel. Kalijaten, Kec. Taman, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

Ensri Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASTELQU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat, puith, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 09:03:32
540   EtiketDID2022099325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tarik Lor ; RT 016/RW 004 ; Kel Desa Tarik ; Kecamatan Tarik , Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61265

Rahayu Dwi Candradini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAHU DARJO WALIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih, Krem, Abu-Abu, Biru Tua,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baso Tahu; Tahu Bakso; Tahu goreng isi; bakso tahu ayam; bakso tahu sapi; makanan berbahan dasar tahu; tahu; tahu

goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 11:47:27
540   EtiketDID2022099443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGUNSARKORO 16/5 RT. 001 RW. 004 KEL. MENTENG - KEC MENTENG,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CAROL KOROMPIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GIOVA DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, coklat keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Konsumsi; es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 11:52:03
540   EtiketJID2022099444
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Pemda DKI Blok B XI No. 23 RT.019/002, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Rahmad Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITALIANPROJECT.ID + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa

perdagangan ekspor-impor; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa grosir dan eceran; jasa grosir
yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel
yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan
spareparts kendaraan bermotor; toko; toko online; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 11:56:10
540   EtiketDID2022099445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sirnagalih RT. 003/RW. 001, Kec. Megamendung, Kel. Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Berry Tornado, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAMMIS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga;
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu untuk kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Obat herbal untuk

keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk
daya tahan tubuh; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen prebiotik; Supplement yang berupa Cair; ekstrak herbal
untuk tujuan pengobatan; minuman obat herbal; obat herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi;
suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen probiotik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 11:56:19
540   EtiketJID2022099446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Alicante Boulevard C/27, Boulevard Andalucia, Gading Serpong,
Desa/Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan , DKI Jakarta, 15334

PT. BOGA MAJU ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mega Yustisia Nihayah S.H
Mega Yustisia & Partners  Penthouse Plaza Marein Lantai 23, GH 30  Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SiJALi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan

yang menyediakan kudapan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-
restoran dan layanan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 11:56:39
540   EtiketDID2022099448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No.02 RT.012 Kel. Koperapoka, Kec. Mimika Baru , Papua,
Kabupaten Mimika, Papua, 99971

HERRY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HATI MAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; EMAS; KUNING; BIRU; HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras organik; beras ketan; beras merah; ketan hitam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 11:57:51
540   EtiketDID2022099449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LAGOA TRS GG. III C I / 22 RT 06/RW 02, KEL. LAGOA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

SUNARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALDEMAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Kaldu bakso; bakso campur; bakso isi daging sapi cincang; bakso tahu sapi; bakso telur sapi; bakso

urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 11:58:42
540   EtiketDID2022099450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Gelam V, Blok L, Kav 11 - 13, Kawasan Industri Pulogadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT Etana Biotechnologies Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Covrem
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:00:36
540   EtiketDID2022099451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali Blok i No. 4, Desa/Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15417, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT Alpha Sport Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alpha Pro + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; alat-alat olahraga; barang-barang senam; barang-barang senam

dan olahraga; bola basket; bola tenis; bola tenis meja; bola untuk olahraga raket; bola voli; grip untuk raket bulutangkis;
mainan peluit; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pengikat kepala ; peralatan bola voli; peralatan bulutangkis;
peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; pompa
disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; raket; raket tenis meja; sarung raket; sarung tangan
angkat berat; senar raket; sepak bola; tali (lompat tali, tarik tambang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:02:48
540   EtiketJID2022099452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bappenas No B4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930
Ferdinand Aliwarga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gift by Tazbiya Ada Doa dan Harapan di Setiap Hadiah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas

untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa yang menawarkan untuk dijual
dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko ritel online;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Toko yang menjual pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; penyediaan jasa ritel melalui
pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:06:01
540   EtiketDID2022099453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Harapan 2/EA-18, Desa/Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60187, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. CITRAPRASADA MAKMUR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jessica Lupita Tanaja S.Ak.
Jl. Pattimura Ruko Plaza Segi 8 Blok D Nomor 871  Kel. Sonokwijenan Kec.
Sukomanunggal, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAPURASA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan terigu; Agar-agar buah (gula-gula); Bahan makanan yang sudah

disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pengikat saus; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog
(Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras
pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa;
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Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Soto Mie; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam
bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu masak
dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari
ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam kecap; Cacapan Asam (Sambal); Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan;
Campuran beras coklat dan hitam; Campuran tepung; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari
sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Ekstra herbal (bumbu); Es Konsumsi; Es untuk minuman penyegar; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;
Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren
cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut;
Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup
(treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim
(permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Hasil produksi
penggilingan tepung; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Intip goreng (makanan berbahan
dasar beras); Karamel gula-gula; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kembang gula beku;
Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk
kopi; Kue Dadar Gulung; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan beku terutama terdiri dari
mie; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan bubur beras organik; Makanan dan makanan
ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan pasta farina; Makanan penutup berbahan dasar
beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari
tepung; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan
yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar
mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan
yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor;
Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie
Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik),
udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi,
spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian
dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Nasi Ayam Geprek Sambal
Matah; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam
goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam
goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Saus Padang;
Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Tepeng; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi, pasta dan
mie; Olahan yang terbuat dari gula; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari
hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat
dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap
makanan; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan
aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak
esensial); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula
yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung,
oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-
rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Puding dari telur, susu dan
gula; Ramuan beraroma untuk makanan; Roti kopi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado;
Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal
Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa;
Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering;
Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal Gledek;
Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri
Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico
de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat;
Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk
penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak
[bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar
pasta; Sediaan pasta; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan herbal
berbahan dasar beras kencur; Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Spätzle (Pasta); Taffy (gula-gula); Tape Uli
(Beras Ketan); Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-
sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung
kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari
terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan
sebagai bumbu; Tortila gulung diisi potongan ayam; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); acar jahe
[bumbu]; adonan pastry yang sudah digulung; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; almond
berlapis gula; angel-hair (pasta); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan pengganti
gula; bar gula-gula; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras
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ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji rami
untuk tujuan kuliner [bumbu]; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu;
bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk
saus; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu makanan terutama
terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta
nasi ayam; béchamel [saus putih]; callisons [gula-gula]; campuran gula-gula instan; campuran roti dalam bentuk pasta;
campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus;
chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow
mein mie; chow-chow [bumbu]; chutney (saus) apel; chutney mangga [sambal]; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula
cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat pasta; coulis buah [saus]; cuka; cuka anggur; cuka apel;
cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil
penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka
rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun stevia (pengganti gula);
dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dessert mousses [gula-
gula]; dodol garut; dressings for salad (saus); ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk minuman penyedap; es buah; es gula-gula; es untuk penyegaran; fondant digulung; fondants [gula-
gula]; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan
bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-
rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang
[pasta cabai fermentasi]; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula
butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue;
gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain
gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple;
gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula
tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-
gula buah; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dingin; gula-gula
termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk
makanan; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau
nasi; ice cream bars [gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal
dari biji padi-padian; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jeli buah [gula-gula]; kacang
(gula-gula); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kanji dr tepung jagung; kapsul berisi seduhan herbal; karak
beras; karamel keras berlapis gula; kayu manis [rempah-rempah]; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap
pedas; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai;
kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku
berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; keripik kacang (gula-gula); koji [beras malt fermentasi];
kue basah; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue gulung telur; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto;
kulit pasta; lada [bumbu]; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni;
lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; madu herbal; makan siang dalam kotak yang utamanya
terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan
pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang
termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan ringan berbahan
dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie;
matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); membalikkan gula; mi dari tepung beras; mie Cina; mie ayam; mie bebas
gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang
pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie
tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang
mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; minyak kopi; mitsumame
[Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto
[Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; msg (penyedap rasa); mukhwas [permen untuk menyegarkan
nafas]; napas yang menyegarkan; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang
manis yang mengandung selai kacang manis]; olesan serbat [gula-gula]; orecchiette (pasta); pai segar; paket makanan yang
terdiri dari pasta atau nasi; pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pangsit berbasis tepung; pappardelle
(pasta); paprika [bumbu]; pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat;
pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta
kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta
penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba;
pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga;
pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pemanis menjadi pengganti
gula; penne (pasta); penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan
selain untuk minyak esensial; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perekat yang dapat dimakan untuk
dekorasi gula-gula; permen [gula-gula]; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-
gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen mint untuk menyegarkan
nafas; permen rasa kopi.; pesto [saus]; pizza segar; potongan gula kristal [gula-gula]; prem chutney (saus); pretzel berlapis
yogurt [gula-gula]; puding beras; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai
bumbu; roti [roti tidak beragi]; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti rendah garam; roti segar; roti sosis gulung segar; roti
tidak beragi; roti*; salad pasta; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel;
saos; saos tomat; saus; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus
barbekyu maple; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus
chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus
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gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus maple; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus
pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus
teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus
wasabi; saus yang mengandung kacang; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; seduhan herbal  dari
dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal siap minum
berbahan dasar jahe merah; serbat [gula-gula]; sherbet fountains (permen); sirup beras merah [pemanis alami]; sirup maple
bebas gula; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sosis yang dibungkus
adonan; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; stick liquorice [gula-gula]; tablet hisap tanpa obat
[gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; tagliatelle
(Pasta Itali); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat
dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi
penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang
kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk
keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung
maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tarwi; tepung terigu; tepung untuk makanan dan
minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; toffee (gula-gula); topokki [hidangan yang
dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras
oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula); wafer gulung [cookies]; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:07:50
540   EtiketD102022099454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PETEMON 4/196 A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60252
RR. DHIAN KUSUMA W

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Olahan Bandeng Mamak Yan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Cokelat Tua, Cokelat Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===hasil olahan ikan untuk makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:10:07
540   EtiketDID2022099456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plumpang B RT 001/RW 004, KEL. RAWA BADAK SELATAN, KEC. KOJA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230

ADELIA PUTRI HAENY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BU SUHAR KULINER JAJANAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===olahan ceker ayam; otak-otak; salad buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:10:15
540   EtiketJID2022099457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TUNJUNG 1 NO.11 BR PENGIPIAN, Kabupaten Badung, Bali, 80363
Agung Bagus Arsadhana Linggih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANAK MUDA BISA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih - Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; mengatur, memimpin, dan

mengorganisasi kolokium; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser; organisasi acara budaya; organisasi
acara budaya dan seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara di bidang
arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara
pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara tari; organisasi
acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan sepeda; organisasi bola; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan presentasi pertunjukan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi kegiatan
budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan
olahraga dan budaya; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kejuaraan skating tokoh;
organisasi kejuaraan speed skating; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal;
organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating; organisasi kompetisi golf;
organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi speed skating; organisasi kompetisi
untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi,
pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik;
organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya;
organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di
bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk
tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk tujuan
hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan kompetisi; organisasi permainan sepak
bola; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi
pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating;
organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi ras anjing;
organisasi seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen catur; organisasi turnamen golf; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan
dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi
sehubungan dengan organisasi nirlaba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:10:41
540   EtiketDID2022099458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Harapan 2/EA-18, Desa/Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60187, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. CITRAPRASADA MAKMUR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jessica Lupita Tanaja S.Ak.
Jl. Pattimura Ruko Plaza Segi 8 Blok D Nomor 871  Kel. Sonokwijenan Kec.
Sukomanunggal, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAPURASA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;

Acar Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Acar kaki
babi; Air dadih kering; Air kaldu yang dipadatkan; Ampela ayam pedas; Asam pedas Ikan Baung; Ayam  ala Sihlin; Ayam
Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado;
Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam
Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam
Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam
Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang;
Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam
Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg
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(Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu
Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam goreng tepung original; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam
penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babi; Babi Guling; Babi Guling Panggang; Babi
Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah Daging; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging;
Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Bahan pengganti susu yang berasal dari
tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso
dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam;
Balado Kentang-Teri; Baso Tahu; Bawang putih goreng; Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek goreng; Beef Burger; Bekakak
Ayam; Bistik Daging Sapi; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah
dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan
diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang
diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan beku yang
diawetkan; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan;
Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Cacak Ikan; Campuran kacang panggang; Chicken
Burger; Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi
pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku;
Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun;
Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging
sapi suwir; Daun Singkong Teri; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau; Dim Sum udang;
Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Empal Sapi; Erwe (masakan daging anjing khas manado); Fermentasi susu dan laktosa
susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gangan Asam
Banjar (makanan olahan ikan khas kalimantan); Gangan Manok (makanan olahan ayam khas kalimantan); Gence Ruan
(makanan olahan ikan khas kutai); Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai sayuran; Gohu
(makanan olahan ikan khas ternate); Gulai Ikan Patin; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun (gulai daging
khas jambi); Gulai ayam; Gulai sapi; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed); Gumbo (sup); Gurita Beku;
Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut,
scallop; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu;
Hidangan (dessert) dari cranberry; Hidangan dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging;
Hidangan utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan utama yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan
sayuran; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut;
Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar
Sambal Dabu; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap
Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan
Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng
tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan
tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan;
Ilabulo (makanan khas gorontalo terdiri dari daging, telur, ikan); Irisan-irisan susu (Keju); Iwak Samu (makanan olahan terbuat
dari ikan); Jagung manis, sudah diproses; Jagung muda kalengan; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli
ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak (compotes); Juhu Kujang (sayuran khas kalimantan berbahan dasar keladi);
Juku Pallu Ce'la (makanan khas makassar terbuat dari ikan); Kabuto (makanan khas ssulawesi terbuat dari singkong); Kacang
Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu; Kacang hijau
garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang hijau
yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses; Kacang mede,
dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang tanah,
dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu bakso; Kaldu daging
domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi
yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kalumpe (sayur khas kalimantan berbahan dasar daun singkong); Kasoami
(olahan singkong khas sulawesi); Kefir [minuman susu]; Keju berbentuk pasta; Keju biru; Krim keju; Keju krim untuk makanan
pencuci mulut; Keju kocok; Keju.; Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan;
Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah
diolah; Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang (dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kentang yang
dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan
makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau
didehidrasikan; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Kepingan kiwi (buah); Kepiting santan; Keripik Kalakai;
Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik daun kelor; Keripik gadung;
Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik
salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca buah; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kolak Durian; Konsentrat dan isolat protein
kedelai; Konsentrat kaldu; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim asam (pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan
bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim kocok beku; Krim
kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar
susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu;
Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim susu; Krim untuk minuman [produk susu]; Krim untuk topping
yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar
susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan;
Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis (minuman susu); Lansyen ayam; Lapis Palaro (olahan daging khas maluku); Lawa (olahan
ikan khas bugis); Leher bebek; Lemak kelapa; Lempah (olahan ikan khas bangka); Lidah sapi asap; Lumpia Ayam; Mackerel
(ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan batangan dan makanan ringan batangan
berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan
makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan
berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar
protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah;
Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran;
Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua
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diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas
dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari
daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama
terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
sayuran; Makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari
yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup
berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan
penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari
susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam
goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk
bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang;
Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik
berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan
ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap
masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama
terdiri dari sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang berasal dari pengganti unggas;
Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam
kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk
kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan
yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang
kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Makanan yang terbuat dari minyak,
lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur,
yogurt, dan keju; Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur
dengan tepung; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman
berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu
almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman
berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu
almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman susu (dengan
susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu
fermentasi; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari
keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu),
minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar
susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang
dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh;
Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak argan; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran;
Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang
dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Oalahan daging untuk isian
burger; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan
dasar kacang; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar
susu; Olesan berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Onigiri Daging;
Onigiri Ikan; Opor Ayam; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Pallumara (masakan
makasar berbahan ikan); Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta
makanan yang terbuat dari ikan; Pasta sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Patties; Penganan khas Perancis terbuat dari
daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan;
Pepes Ayam; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Prem hijau yang diawetkan; Prem yang diawetkan;
Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu
terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging
yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu,
pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang
digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang
utamanya terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk
susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Produk unggas;
Protein kedelai; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah
terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan sebagai
suatu bahan tambahan makanan; Rabo Ruan (olahan ikan khas kalimantan); Rambak kulit sapi; Rebon (Udang Kecil);
Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Daging Suwir; Rendang Sapi; Rendang
Suwir Ikan Salai; Rolade Sapi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar;
Salad sayuran; Salami (daging salami); Salmon (ikan) asap; Santan (minuman); Santan, kelapa kering dan diawetkan yang
dikalengkan; Sarang burung dengan sari buah pir; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Babi; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate
Kambing; Sate Kerang; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate Telur
Burung; Sate Udang; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Mentega; Sayap bebek; Sayuran (mousses); Sayuran
(tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran beku yang diawetkan; Sayuran dalam kaleng; Sayuran dan buah olahan;
Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau
cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan
daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan (buah)
markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman;
Sediaan biji chia; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan buah delima; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging;
Sediaan daging  yang diawetkan; Sediaan edamame (kacang-kacangan); Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang
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terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan
jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede;
Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan
makanan dari kaki babi; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Sediaan produk sayuran
olahan; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut;
Sediaan terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel; Sediaan zaitun; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-
buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Selai
kacang coklat; Semur Ayam; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol; Serundeng Ikan; Serundeng daging; Serundeng kelapa;
Se’i Daging Sapi; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Sop Saudara (sop daging khas sulawesi); Sosis; Sosis
ayam; Soto Udang; Sotong Beku; Sotong Pangkong; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup (sop) kacang hijau;
Sup Gangan; Sup Konro; Sup Tunjang; Sup bakso matzo; Sup dan sup kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah
dimasak sebelumnya; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk
membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok;
Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu
dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan
tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki
produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk
dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental)
dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu
kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Susu
protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat
dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Taburan buah untuk
digunakan pada es krim; Tahu; Tahu Aci; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju seafood; Tahu
kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Tape singkong; Tasak Telu; Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang;
Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Tetelan; Topping berbahan dasar buah untuk
makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap;
Trout (ikan), tidak hidup; Tum Ayam; Tumis Daun Singkong; Tumis Daun Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur;
Tumis Kacang Panjang; Tumis Kembang Kol; Tumis Kembang Kol Paprika; Tumis Tahu; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis
Wortel Kembang Kol; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Udang Selingkuh; Umbut-Umbutan (Daging Buah
Rambutan); Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku Balaga Ikan
Mas; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai; Yoghurt terdiri dari
buah-buahan; Yoghurt vanilla; Yogurts dengan rasa; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu goreng];
aburaage (tahu goreng); acar; acar (ikan) herring; acar Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; acar jahe; acar kulit
semangka; acar lobak; acar mentimun; acar paprika; acar pedas; acar sayuran; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang
diawetkan]; akar doraji [balon bunga] yang diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk
keperluan kuliner; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; alternatif yogurt
berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan dasar kacang mete;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa; alternatif yogurt berbahan dasar
sereal    ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; arracacha yang diproses [wortel putih];
artichoke, diawetkan; asinan kubis; asparagus, diawetkan; ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu
beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam
kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan;
bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa
dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bahan
makanan yang terbuat dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia;
bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti
margarin; bahan pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk
susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu
untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan
udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan
cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk
sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu
sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih olahan
digunakan sebagai sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bayam, beku;
bayam, dimasak; bayam, kalengan; bebek beku; bebek panggang; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, diawetkan; beri,
dikeringkan; berry diawetkan; biji chia, diolah; bilenthango (makanan khas gorontalo dari ikan); bisques (sup); blackberry,
beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blancmange [makanan penutup berbahan dasar krim];
blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bola-bola kentang; boletes [jamur], diawetkan; boletes [jamur], diolah;
botifarra [sosis]; bratwurst (saus); buah ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah beri yang diawetkan; buah botol; buah
buahan kalengan; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan
sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan
sayuran yang dimasak; buah delima, diolah; buah diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah kering; buah
leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah pektin untuk keperluan kuliner; buah
pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang diawetkan; buah yang diawetkan
dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan,
diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan
yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng;
bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein
shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk
dadih (produk susu); bubuk keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu; bubur buah; bubur buah acai; bubur buah
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Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; burger
bebek renyah; burger berbahan dasar larva serangga [patties]; burger berbahan dasar serangga [patties]; burger daging babi
[patties]; burger kelapa [patties]; burger kinoa [patties]; burger patties kedelai; burger patties kinoa; burger-berbahan dasar
kacang adzuki [patties]; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai isi (makanan khas Meksiko); cabai rawit olahan; cabai
yang diawetkan; camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan
atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang
terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi,
kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; campuran untuk membuat sup; ceri
maraschino; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles
[jamur], diolah; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chili verde
[hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang beku-kering]; chuños [kentang kering]; clementine (buah), diolah;
clotted cream (krim padat); cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; consommés
(sup); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup; cumi goreng tepung; cumi
kering; cumi, tidak hidup; dadih; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging asin; daging atau
ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang
kalengan; daging babi olahan; daging babi yang dimasak; daging babi, kalengan; daging beku; daging beku-kering; daging
buatan instan; daging buatan manusia; daging budidaya; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan
sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging
ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan,
sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kalengan; daging kalkun (diasinkan atau diasap);
daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti
daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi
asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian
terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa teknologi
pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang diliofilisasi;
daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging,
diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan;
dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang
terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dal [hidangan siap saji]; daun anggur (buah), diolah;
dendeng ayam; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan;
doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi
[Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan), diolah;
ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner;
ekstrak rumput laut untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; ekstrak tomat;
ekstrak unggas; esens ayam; falafel (makanan ala timur tengah terbuat dari kacang); fermentasi susu untuk keperluan kuliner;
fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); fondue
(keju melted) berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup;
gelatin; gelatin daging; ghee (minyak samin); gherkins (acar mentimun); ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan
ginseng merah kukus; ginseng dan ginseng merah olahan, bukan untuk keperluan medis; glazed fruits (manisan buah);
gnocchi berbahan dasar kentang; gobet (sawut singkong); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; gravlax
(hidangan dari ikan salmon); gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; gurita, tidak hidup; half and half
(minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi
susu sapi; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; hazelnut diawetkan; headcheese
(keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan
daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak sebelumnya; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari
patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang
dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan utama beku
yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri
dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan
makanan laut; hummus [pasta buncis]; iga [potongan daging]; ikan  dimasak; ikan  yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak,
dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak
termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes;
ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan olahan; ikan perches, tidak hidup; ikan plaices, tidak hidup;
ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah;
ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi;
irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isian berbahan dasar buah untuk hidangan penutup (cobblers); isian buah untuk roti dan
kue; isian daging untuk pie; isinglass (gelatine) untuk makanan; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging;
jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung rebus disiapkan
dengan rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur enokitake, diolah; jamur hitam yang
bisa dimakan kering; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur matsutake,
diawetkan; jamur matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur porcini, diawetkan;
jamur porcini, diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram, diawetkan;
jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jari ikan (stik); jeli buah;
jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai,
saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir; jerky (daging tanpa
lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk mandarin (buah), diolah; jus buah untuk
memasak; jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tomat
untuk memasak; jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang
beraneka rasa; kacang campuran berbumbu; kacang dadih; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih [sayuran olahan];
kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu;
kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang
kacang; kacang kaleng; kacang kalengan; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang
kedelai kering; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar,
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diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede,
diolah; kacang mede, diproses; kacang merah, diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat;
kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang
organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas;
kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong kalengan; kacang polong olahan; kacang polong, diawetkan; kacang
polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang diawetkan;
kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kaleng; kacang,
kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan;
kacang-kacangan yang dimasak; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaldu; kaldu (stock) daging; kaldu ayam;
kaldu beku; kaldu jamur; kaldu sup; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kaldu tiram; katak yang bisa dimakan, tidak hidup;
kebab pisang; kebab shish (daging); kedelai olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan
diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk
dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju matang; keju
padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang
menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju
yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner;
kelapa, diolah; kelapa, kering; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang
goreng singkong; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; kentang goreng yang dibekukan; kentang
olahan; kentang panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan
diawetkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kerang
asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik
buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik
kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pepaya;
keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik
usus; kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea
yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah;
kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak potong dadu]; klipfish [ikan cod asin dan kering];
knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi (kubis), diolah; koktail zaitun; kolak buah; kolostrum untuk keperluan
kuliner; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang
dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk memasak;
konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; konsentrat
sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kornet ayam; kornet koin; kornet
kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim
buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim kopi;
krim makanan pencuci mulut; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau
lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim pencuci mulut; krim segar; krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat
dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer berbahan utama susu; krimer
bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket ayam; kroket
ikan; kroket kentang; krustasea (udang), tidak hidup; kuah daging; kubis seledri, beku; kubis, diolah; kue ikan; kue ikan
thailand; kulit babi; kulit babi kembung; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis
terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu]; kuning telur; kupas bawang putih; laktoferin
yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); landak laut hasil fermentasi garam; langoustines (udang), tidak
hidup; lassi (minuman yoghurt); lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan);
lemak kelapa; lemak sapi untuk makanan; lemon (buah), diolah; lentil (kacang), diolah; lentil, diawetkan; lesitin untuk
keperluan kuliner; lobster berduri, tidak hidup; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah; luncheon daging; macadamias
(kacang-kacangan), diolah; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri
terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut; makan malam pra-paket yang terdiri
terutama dari unggas; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan
dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan
dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas;
makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan
dingin yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan
dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut
beku; makanan laut olahan; makanan laut tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi
dengan timah); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau
beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan
pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti
daging yang dibekukan; makanan pengganti, yaitu pengganti daging berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan
pengganti daging ayam berbahan nabati; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup
berbahan dasar buah; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu;
makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa,
almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup
terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku;
makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau
yoghurt beku; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari
binatang buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan
ringan  berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah
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probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan
berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar sayuran;
makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang
terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk
keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan
ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju;
makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan
siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran,
polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari
tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan siap saji yang terutama terdiri dari unggas; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian
besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar daging,
ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari binatang buruan;
makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; mangga
(buah), diolah; manisan kacang; markisa (buah), diolah; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang
dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah),
diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kelapa;
mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu);
minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman berbahan dasar
kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan
dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi;
minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan
dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar utama susu;
minuman berbahan dasar yogurt; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu;
minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman
pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman pengganti susu fermentasi; minuman rasa
stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar;
minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu
dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang
mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yogurt;
minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk
keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan
kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul; minyak bekatul padi untuk keperluan
kuliner; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur
untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji
gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji
labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji
quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari;
minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan;
minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner;
minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk
makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan
untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan
kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan
kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang
kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang
mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai
[untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik
untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan
kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia;
minyak masak dalam bentuk spray; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi);
minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari
ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan;
minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan
kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak
sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan
kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan;
minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner;
minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk
makanan; morels [jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses (produk susu); mousses ayam;
mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; mulberry (buah), diolah; namemono (pasta dari kacang kedelai yang
difermentasi, bukan untuk sup); natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nugget ayam; nugget
ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti
burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olein (cair) dari
proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan;
olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar sayuran; olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar
susu; olesan berbasis buah; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; olesan terbuat
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dari minyak nabati; onigiri ayam; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; panekuk
kentang; pangsit berbahan dasar kentang; panna cotta [makanan penutup berbahan dasar krim]; pasta artichoke; pasta
bawang putih untuk keperluan kuliner; pasta buah; pasta daging; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta jambu biji; pasta labu; pasta
makanan yang terbuat dari daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta telur kepiting; pasta terong; pasta terutama terdiri
dari daging; pasta tomat; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging); pate
(pasta hati); pate daging; patties berbahan dasar kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; patties berbahan
dasar kedelai, kacang atau sayuran; patties berbahan dasar tumbuhan; patties berbahan kedelai; patties burger daging babi;
patties burger kelapa; patties burger-berbahan dasar kacang adzuki; patties daging cincang; patties daging hamburger; patties
hamburger; patties ikan; patties kalkun; patties kedelai; patties sapi; patties sayur; patties tahu; patties vegetarian; patties yang
belum dimasak; pecan (kacang-kacangan), diolah; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan;
pempek ikan; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan;
pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan vegan yang diperkaya protein;
pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu
almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu
kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; pepaya (buah), diolah;
pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut;
persiapan untuk membuat sup; persik (buah), diolah; pie jamur; pir, diawetkan; pistachio (kacang-kacangan), diolah; polong-
polongan (kacang), diolah; potongan daging asap; potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu
beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng
dengan saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah), diolah; prem yang diawetkan; produk berbahan dasar susu kering
untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk daging berupa burger [roti daging]; produk daging
berupa patties daging burger; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan
olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan
ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan
laut olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk
makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah
atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar
terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil susu
berbahan pengganti susu; produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk
susu; produk susu bebas laktosa; produk susu berbahan dasar  nabati dan kacang; produk susu dalam bentuk bubuk; produk
susu kalsium yang difortifikasi; produk susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar
daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai
pengganti daging; protein nabati bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai meat ekstender; protein nabati
yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein susu untuk konsumsi manusia; protein
whey; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-
kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan), kalengan; purees (bubur) sayuran;
putih telur; putih telur cair; quark [produk susu]; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; rebung, diawetkan; rendang jamur;
rollmops (ikan fillet); ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad ayam; salad buah; salad
buah dan sayuran; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-kacangan; salad kentang; salad sayuran; salad sayuran
precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; salmon yang diawetkan atau
diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sapi panggang; sarden
(ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari buah untuk memasak; sari daging (lelehan lemak daging); sari kelapa
(santan); sate [daging panggang yang ditusuk]; sate usus ayam; sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus buah; saus
cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; sawi hijau (sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam
kemasan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran
beku-kering; sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran dikalengkan; sayuran hidroponik; sayuran instan;
sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan;
sayuran panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan
dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran
yang dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran,
diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan
dasar serangga untuk membuat susu kocok; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan
bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk makanan
manusia; sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan jamur
shiitake; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan kaldu; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap
sedia; sediaan morels (jamur); sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan
sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan untuk membuat kaldu; sediaan untuk membuat sup;
sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; sediaan-sediaan untuk membuat susu kocok; selada kol; selai blackberry; selai
blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai
rasberi; selai stroberi; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semifreddo panna [makanan penutup berbahan
dasar semi-whipped krim]; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; seramida (ceramide)
(produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu kambing;
serpihan ikan kering [furi-kake]; singkong beku; singkong olahan; singkong, diolah; siput, dimasak; smetana [krim asam];
snack bar berbasis kacang dan biji; snack bar berbasis susu probiotik; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis
daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis darah; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis solo
ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sosis yang dilapisi tepung; sotong, tidak hidup; souffle
(hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); steak daging; steak ikan; stearin
(padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); stik keju; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey);
stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur yang dikeringkan); sup; sup berbahan dasar
larva serangga; sup berbahan dasar serangga; sup ikan; sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang; sup
kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kalengan; sup kari yang sudah dimasak; sup kental tomat; sup kernel
kacang tanah; sup konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang hijau; sup manis dari lengkeng; sup
miso instan; sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang sudah dimasak sebelumnya; sup yang dimasak
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sebelumnya; sup, kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu
albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu
asam; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras; susu beras untuk digunakan
sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar
kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering
(selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan,
khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu bubuk*;
susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair
atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil
dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk
hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan
kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi;
susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti
susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu
kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kental; susu kurma; susu
lanjutan untuk anak kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan
dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan
buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak;
susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-
skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu vitamin D; susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu yang tidak perlu disimpan di dalam
lemari pendingin; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak
hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu seafood;
tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot
untuk dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur cair utuh (tanpa cangkang); telur ikan olahan; telur ikan,
diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*;
telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe [kedelai fermentasi]; tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura
yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; terompet hitam [jamur],
diawetkan; terompet hitam [jamur], diolah; terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines ayam; terrines
sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tomat, diawetkan; topping bukan dari susu untuk makanan,
yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk
makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar
kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping kacang; topping krim
untuk makanan pencuci mulut; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan
minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur yang bisa dimakan]; truffle,
diawetkan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup;
unggas, tidak hidup; usus untuk membuat selubung sosis; usus untuk membuat sosis darah; verjus; water chestnuts ,
diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel siap saji; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel, kalengan; yakitori (daging
ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt rasa buah; yoghurt tanpa kandungan susu;
yoghurt terbuat dari susu kambing; yoghurt untuk membuat custard; yogurt Yunani; yogurt berbahan dasar kedelai; yogurt
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt untuk anak-
anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun diisi dengan almond; zaitun diisi dengan keju feta
dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun diisi dengan paprika merah dan almond; zaitun diisi
dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan; zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak;
zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun, kering; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa
dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIMO POMAHAN 8/66, Kota Surabaya, Jawa Timur
TAN, MIE SING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAUN MAS + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji selasih; Bumbu Sayur Asin Petis; Cendol===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANAK MUDA BISA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih - Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang

manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi
bisnis; Manajemen organisasi dan administrasi bisnis; Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain,
yaitu, untuk organisasi amal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Organisasi bisnis kantor;
Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran,
pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi
kemanusiaan; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa pengorganisasian kompetisi
bisnis dan perdagangan; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut
menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; mengadakan acara bisnis; mengatur dan melakukan acara promosi dan
pemasaran; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan;
mengembangkan dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran,
pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi dan manajemen program loyalitas
pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi
pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif;
pemasaran acara; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; promosi acara khusus; sponsor promosi acara hiburan;
sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian
lingkungan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:15:56
540   EtiketDID2022099461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SERDANG BARU III NO. 355 RT 014 RW 005 KELURAHAN SERDANG, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650

DJUWITA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sayyidah Juwita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik sukun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:19:57
540   EtiketDID2022099463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SINDANG PULO  NO.226 RT 010 RW 09 KEL KOJA , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14220

NURINA REZKIATTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MaKrezz
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bakso ikan yang digoreng; keripik kentang; keripik tempe; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:23:55
540   EtiketDID2022099464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lombok M-14, RT.016 RW.005, Kel/Desa Lebo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

1. TRI PRASETYO YUDHIANTO; 2. DONNY ARYO NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHISENA + HURUF KANJI JEPANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : SHISENA + HURUF KANJI JEPANG = Hanya suatu penamaan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Home Peeling wajah; Krem Jerawat Non Medis; Krim leher; Pelembab Leher (kosmetik); Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup
mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair,
perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik);
deodoran; eau de parfum; krim pemutih kulit wajah; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion pemutih kulit wajah;
parfum; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk
sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pemutih (kosmetik); sabun wajah; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim
mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik;
serum pemutih (kosmetik); tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:26:22
540   EtiketDID2022099465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT MAPAN BARAT 7 / BF. 31, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
JOSHUA ANUGERAH WISELIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kaulder
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
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Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional;
Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk
kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
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ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
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rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita
dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
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fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan batang korek kuping untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
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kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat kosmetik; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan
gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk
kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin
carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat
sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; lilin
pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk
lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata;
masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub
pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
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kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi
dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip
untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara
mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan
untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair;
pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan
tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih
karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih
oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat;
pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
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bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang
cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata;
penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil
alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir;
pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas,
bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu
dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan pembersihan gigi; persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut;
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum
untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet wangi; safrol; sahampoo
untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat
untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat;
sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo
untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci
tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
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sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-
obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan
abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan
douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan
furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi
non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan
meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok;
sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih
gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih,
pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan
pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan
pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan
pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan
non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa
murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan
kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
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sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan;
sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan
untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat,
memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk
membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci
buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker
seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip
pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal;
sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pasta
gigi padat; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips
kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan
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deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan
pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan
pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu
sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan
lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:28:19
540   EtiketJID2022099466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tukad Petanu RT. 002 RW. 007, Samplangan Gianyar, Kabupaten Gianyar,
Bali

YAYASAN BALI MEDITATION CENTER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BMC BALI MEDITATION CENTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi

komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; instruksi yoga; kursus pelatihan guru yoga; layanan sekolah
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yoga; melakukan kelas yoga; menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga;
menyediakan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:34:41
540   EtiketD102022099468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG ANGGREK I / 59 A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60221
ARIYANTI SURYANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keeyans Craft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah muda, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet rajut; tas rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:37:30
540   EtiketDID2022099469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gang Warung 61-A, RT.001 RW.003, Kel/Desa Kranggan, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

INEKE WIBAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGO HOK TONG SEJAK 1937 + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Obat paten Cina; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Ramuan obat

tradisional Cina; obat-obatan tradisional Cina===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:37:32
540   EtiketD102022099470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WIRATNO NO.35, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60122
LIZA ZAKIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Amira85
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan laut tempura; pempek ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:46:00
540   EtiketDID2022099471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Indrakila Golf 7 Rt 005 Rw 011 Pandanwangi Blimbing, Kota Malang, Jawa
Timur, 65124

SIANE KRISTANTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAINT BAR & CAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Brown,gold
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===minibar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:47:01
540   EtiketJID2022099472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gang Warung 61-A, RT.001 RW.003, Kel/Desa Kranggan, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

INEKE WIBAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGO HOK TONG SEJAK 1937 + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan melalui online (internet); Toko jamu (herbal); jasa penjualan obat-obatan; layanan ritel atau grosir untuk

obat-obatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:47:22
540   EtiketDID2022099473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Rawamangun Muka Selatan No. 2 B Komp. PLN RT 001 RW 014, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

Nur Meylasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokonya Timel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; kue cinnamon; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:47:31
540   EtiketDID2022099474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Bintaro Rosalia III Blok TF 3, Bintaro Permai, Rt.010/004, Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15221

Sagar Mohan Vasandani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sanita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, emas/kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK

HAID; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk,
sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Celana dalam sanitasi; Deodoran spray; Ekstrak herbal Cina
untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel antiseptik; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu
dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu
memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh
dan godok ramuan tradisional; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa
sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang
ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu;
Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Karbol wangi pembasmi kuman; Kertas tisu untuk
kesehatan; Kopi stamina yang mengandung obat; Koyo transdermal; Krim Jerawat; Krim obat herbal; MINYAK ANGIN;
MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak;
Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan tambahan
untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan
medis; Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman dalam
bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat;
Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman obat;
Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman
suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan
lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa
pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk keperluan
medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak
eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Minyak
pala (untuk tujuan pengobatan); Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT MERAH; Obat herbal kapsulan
(extrac ikan gabus); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul
obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat paten Cina; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
Cina untuk keperluan manusia; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut untuk haid; Pembersih
kulit medis antibakteri; Perban higienis; Popok/diaper berbentuk celana; Produk kesehatan mata; Produk pengganti makanan
suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Protein untuk suplemen diet;
RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional
untuk kesehatan organ kewanitaan; Roti kering untuk bayi; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci
tangan dengan desinfektan; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi untuk perawatan
kesehatan; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Serat makanan yang dapat
larut dalam air (water-soluble); Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat
pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul
gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang
terbuat dari atau dengan madu; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen
prebiotik; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia
karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet;
Suplement; Suplement bernutrisi; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa
bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral
dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu formula yang
mengandung susu kambing; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Wangi-wangian pengharum ruangan; air yang diperkaya
nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; antimikroba untuk penggunaan dermatologis;
antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi;
bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bar
energi suplemen gizi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bubuk pengganti makanan bergizi;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman suplemen diet rasa buah; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; desinfektan cair; desinfektan semprot; desinfektan untuk lensa kontak; dupa pengusir serangga; ekstrak herbal obat;
energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; garam air mineral; gel anti-inflamasi; gel dermatologis berbasis kortison;
gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gula diet untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk
farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; jamu dalam bentuk
kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapas untuk keperluan
medis; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kayu cedar untuk digunakan sebagai
obat nyamuk; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; kosmetik yang mengandung obat; koyo
detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim antibiotik; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan kulit;
krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion farmasi untuk kulit; lotion
rambut mengandung obat; madu untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman
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diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah
vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman
kesehatan yang mengandung ginseng; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman pengganti elektrolit untuk
keperluan medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis;
minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya
dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minyak angin aromaterapi; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis;
minyak obat; minyak terapi untuk kesehatan; obat dan salep herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan oriental
untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pelembab kulit obat; pelembab
tangan medikasi; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelumas vagina; pembasmi
kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel
kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; penyegar nafas untuk keperluan medis; permen,
obat; pewangi sepatu; pewangi untuk mobil; pil antioksidan; plester analgesik anti-inflamasi; produk dan suplemen makanan
kesehatan; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk
keperluan diet atau medis; ramuan jamu; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan
pengobatan; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk wajah; sabun tubuh yang diberi
obat; sabun wajah obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep merkuri; sediaan farmasi
untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan
multivitamin; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan
semprotan hidung; semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan hidung dekongestan; semprotan obat untuk mulut; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman
kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal disesuaikan untuk cacat untuk
keperluan diet atau medis; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; solusi pembersih
lensa kontak; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet dari
serbuk sari; suplemen diet enzim; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk
butiran; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen kalsium; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dan gizi
untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan
dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein
siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis;
suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam
bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet
sebagai makanan fungsionalitas; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitalitas; tambalan suplemen vitamin; teh daun
kelor (jamu); teh obat; tetes minyak cod-liver; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan suplemen vitamin;
zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 12:53:27
540   EtiketJID2022099475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

PT. Seratus satu berkat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi audio dan/atau rekaman video; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; mengatur lokakarya

profesional dan kursus pelatihan; organisasi pertunjukan dan konser; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penyewaan alat
musik; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan
player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan
bergerak; produksi podcast; produksi podcast video; rekaman audio dan produksi; rekaman audio dan produksi untuk video
dan film===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:03:22
540   EtiketJID2022099478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GANGGENG VI NO. 28 RT.011 /RW.001 KEL.SUNGAI BAMBU , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330

DINNY MEILANIE EDYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Dhie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang

perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen
untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan
pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Layanan penjualan ritel online; jasa penjualan secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:14:03
540   EtiketDID2022099484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gusti Hamzah No. 20, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78115
Daruddin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOSS PARFUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:16:29
540   EtiketDID2022099485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tomang Tinggi II No. 1A RT. 08 RW. 06, Tomang, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

INDRIANI LUKMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HIJAU, ORANGE, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===gunting kuku bayi; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita

dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:25:18
540   EtiketDID2022099486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ajman Free Zone, Gate No. 1, Warehouse N1 – 03, United Arab Emirates
I.J. Tobacco Industry FZE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MALAKI + LOGO + HURUF ARAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arang untuk hookah; arang kokas; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan bakar; batu bara; batu bara muda;

briket bahan bakar; briket batubara; briket kayu; lilin dan sumbu untuk penerangan; minyak dan gemuk industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:25:37
540   EtiketJID2022099487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok Y.7.S No. 40 Kel. Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Fenny Chiurman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BELLE Mansion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik,

sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; jasa penjualan perabot rumah tangga; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:25:48
540   EtiketDID2022099488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sampul No.4, Gedung Kampus Utama UNPRI Lt. 10, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20118

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KTH BAKTI NYATA  MangSri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Hitam, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk kehutanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:28:45
540   EtiketJID2022099490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cipinang Timur II RT.05 RW.03 Kel. Cipinang, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13240

Eka Nur Liin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : LIBA FOOD
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Kuning Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:28:51
540   EtiketDID2022099491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP BANJIR KANAL RT 004 RW 001 KEL. GROGOL, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11450

RIYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ulwan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk Makanan manusia; madu; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:34:50
540   EtiketDID2022099492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PARANG TRITIS 3 NO 22 RT 002 RW011, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14430

SURYADINATA SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAPEPA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Tas kecil untuk penyimpanan

surat dan dokumen; Tongkat; dompet; kerangka tas tangan; koper; koper dan tas bepergian; kulit; kulit binatang; kulit imitasi;
kulit mentah; kulit untuk sol sepatu; kulit-kulit halus binatang; payung; payung hujan; payung matahari; ransel; ransel pendaki
gunung; tali pengikat dari kulit; tali penyandang dari kulit; tas; tas plastik; tas-tas kecantikan yang dijual kosong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:38:22
540   EtiketDID2022099493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Toko Bangunan Sinar Dunia, Jl. Hibrida Raya No. 2D RT/RW 008/007, Kelurahan
Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kota
Bengkulu, Bengkulu, 38229

Erwin Gandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KSSA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batang logam untuk patri; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Cetakan besi dari logam; Gentong dari logam;

Kastor logam; Kerangka dari logam untuk bangunan; Rangka rumah kaca dari logam; Roda perabot dari logam; bahan
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bangunan dari logam; batang pencengkram dari logam; besi; besi atau baja skrap; besi cor; besi cor untuk digunakan dalam
hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan baja; besi tahan karat; bijih besi; botol gas dari logam; casing logam;
cetakan peluru logam; emblem tas golf dari logam; engsel dari logam; gerbang kait dan mata logam; gerbang kait logam;
gesper dari logam biasa [hardware]; hardware * logam, kecil; hobnails logam; kait [logam hardware]; keranjang belanja
supermarket genggam logam; kisi-kisi logam; material besi cor untuk rel kereta api; ornamen liburan dari logam biasa, selain
hiasan pohon; panduan rel logam; panel bangunan dari logam; pegangan tangan logam; pemanasan saluran logam; pintu
garasi logam; pirit besi; rangka logam untuk bangunan; rol pintu garasi logam; rumah kaca logam; selang bahan bakar minyak
logam; taman gudang logam; taman logam gulungan selang tangan dioperasikan; taman saham logam; tangki penyimpanan
gas dari logam; tiang bendera genggam logam; topi kait logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:42:36
540   EtiketDID2022099494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RUNGKUT INDUSTRI IV NO 21 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60293

PT MAHESI AGRI KARYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSANTARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; bahan pengganti margarin; margarin; mentega; minyak dan lemak

untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak
goreng; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak nabati; minyak sawit untuk makanan; minyak untuk makanan; olesan
(spreads) margarin dan lemak; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:45:34
540   EtiketDID2022099496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mutiara Blok AI No. 3,
Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Jodi Hendrikus Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAIYO Perkakas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi kertas; Perekat busa ganda; Perekat elektrik PVC (alat tulis); Selotip kain; Selotip timbal ganda; lakban; pita

perekat untuk kertas karton; selotip [alat tulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:47:09
540   EtiketDID2022099497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Graha Famili B/49, Kota Surabaya, Jawa Timur
LIMAN SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOK CUP LEBIH UNTUNG PAKAI HOK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak ada terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 21
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir kertas atau plastik; Gelas; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Mangkok; Piring; Piring
makan; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; cangkir; cangkir dinding ganda; cangkir
dinding ganda dengan tutup dan sedotan; gelas (wadah); gelas [wadah minuman]; gelas kertas; gelas kertas atau plastik;
gelas minuman; gelas plastik; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; peralatan makan;
piring kertas; piring meja sekali pakai; piring plastik; piring tahan microwave; sendok saji; sendok saji sekali pakai; tutup
cangkir; wadah penyimpan makanan; wadah penyimpanan makanan sekali pakai; wadah plastik untuk keperluan rumah
tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga yang bisa
dikunci, bukan dari logam, untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:47:48
540   EtiketDID2022099498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Lotus Residence, Desa/ Kel. Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung
Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40552

Ismail

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Basreng 976 Baso Goreng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:48:58
540   EtiketDID2022099499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. I Gusti Ngurah Rai Gg. Mina Utama No. 8 Denpasar, Pesanggaran, Pedungan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, 80222

Komang Ari widiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKKANKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, emas, putih, hitam dan abu - abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fish maw (olahan dari ikan); Ikan olahan dalam kaleng; Lawa (olahan ikan khas bugis); Lempah (olahan ikan khas

bangka); Rabo Ruan (olahan ikan khas kalimantan); hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan olahan; produk ikan
olahan; produk olahan ikan dalam botol; telur ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:49:12
540   EtiketDID2022099500

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Gelam V, Blok L, Kav 11 - 13, Kawasan Industri Pulogadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT Etana Biotechnologies Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vicod
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:49:16
540   EtiketDID2022099501

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome,
Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
Japan

ASICS Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASICS NOVALIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ASICS : nama pemohon.
NOVALIS : merupakan suatu penamaan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alat penutup telinga; Bodysuit; Celana tahan dingin; Jaket tahan dingin; Jaket-jaket; Pakaian

olahraga; Rompi; Sepatu olahraga panahan; Sepatu rugby; Switer lengan panjang; Syal; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; alas
kaki khusus untuk olahraga; baju dalam; baju olahraga; bandana; celana dalam; celana mandi; celana panjang; celana
panjang yang menyerap keringat; celana pendek; ikat pergelangan tangan; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas luar;
kancing untuk sepatu bola; kaos polo; kaus kaki; kaus tanpa lengan; kemeja aloha kancing-depan; kemeja formal; kemeja
lengan panjang; mantel; mantel panjang; menjalankan jas; pakaian; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian
untuk judo; penutup kepala; piyama; pompa [alas kaki]; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal selop; sarung tangan;
sarung tangan musim dingin; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu baseball; sepatu basket;
sepatu berjalan; sepatu bola voli; sepatu bot *; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu formal; sepatu golf;
sepatu gunung; sepatu handball; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu olahraga; sepatu santai; sepatu senam;
sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; seragam olahraga; singlet; sol dalam;
stoking; sweater; topi mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 13:51:08
540   EtiketDID2022099502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tampak Siring Barat VI No. 5 Rt. 005 Rw. 017, Perumahan Daan Mogot Baru ,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Yudi Kristianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASAHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam danPutih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa talang bukan dari logam; Talang air; Talang air non logam; talang atap, bukan dari logam; talang bukan dari logam;

tangki air batu; tangki air batu untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan batu; tangki air industri batu; tangki
penyimpanan batu; tangki penyimpanan cairan dari batu untuk keperluan industri; tangki penyimpanan gas dari batu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 16:07:06
540   EtiketDID2022099615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sungai Tendang RT.008 RW.000, Kel/Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai,
Kab. Kotawaringinbarat, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah

KHOUW PO MENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NILTAVA + LUKISAN BURUNG
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, biru, abu-abu, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar

kopi; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Bakpia Kukus (Kue tradisional); Beras organik; Beras shirataki; Beras;
Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; brownies;
campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut; keripik
jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan ringan
berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; pai;
panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti berlapis; roti*;
salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biskuit Gabin
(Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit yang dilapisi cokelat; Bubuk untuk membuat roti;
Bumbu Gulai; Bumbu masak (moto); Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung
monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu nasi goreng
oriental; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Coklat, praline yang diisi
dan tidak diisi, permen; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Es (air yang dibekukan); Es Campur; Es Doger; Es
Konsumsi; Es cincau; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan
dasar air dengan rasa yang dibekukan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira
kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula-gula kacang; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap
rasa; Keningar (bumbu dapur); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Ikan; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk sagu;
Kerupuk udang aneka rasa; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ;
Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi susu bubuk; Kopi
yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kue Choco Chip; Kue Coklat; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Getas; Kue Gulung; Kue Keciput; Kue Klepon; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing;
Kue Onde; Kue Pia Saronde; Kue Semprit keju; Kue Strawberry; Kue Tenteng; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon;
Kue nanas; Kue semprong; Kue-kue; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan
dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie;
kerupuk; kue kering.; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang mengandung tepung; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Merica bubuk; Mesis (gula-gula); Mie; Mie beras cina; Mie yang terbuat
dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat
dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan
dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Ocha /
teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Pempek sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan);
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Roti asin; Roti
babi; Roti bun dengan selai; Roti kering; Roti kue-kue semprit; Roti pastry; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula;
Roti, sandwich, biskuit; Sambal Terasi; Saus untuk es krim; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Serbat (es yang dapat
dimakan); Spageti yang belum dimasak; Tauco; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan;
Teh Tarik; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh hijau jepang; Teh latte; Teh lemon; Teh rosela; Teh serai; Teh, termasuk teh
herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung dan sediaan-sediaan
yang terbuat dari gandum; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky;
Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan
beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci); Yogurt beku (es yang
dapat dimakan); adonan roti; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti gula; balok es; beras analog (Beras
yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras ketan; beras merah; beras putih; beras sekam; bihun [mie]; bihun beras [mie
Beras]; biji jintan [bumbu]; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih;
biskuit keju; biskuit malt; biskuit manis; biskuit vegetarian; bubuk coklat; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk soda kue; bubuk
teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras; bumbu olahan [bumbu];
cakwe/cakue; campuran isian berbasis roti; campuran roti; campuran untuk membuat teh; cengkeh (bumbu); coklat; coklat
pasta; cuka beras; cuka, saus [bumbu]; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi marzipan untuk kue; es batu; es buah
yang bisa dimakan; es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es kopi; es krim; es krim buah; es krim sundae; es krim
susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es lilin (popsicle); es mambo; es podeng; es putar; es serut;
es susu; es teh; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; gula aren; gula batu; gula bit; gula
bubuk; gula cair; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula madu
herbal; gula maple; gula merah; gula tebu; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; hiasan kue yang dapat dimakan; jeli buah [gula-
gula]; kapulaga (bumbu); kecap pedas; kembang gula; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi;
kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk udang; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput
laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi instan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue almond; kue basah; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah;
kue bulan; kue es krim; kue gandum; kue kastangel; kue kering; kue krim; kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue
pai; kue pastry; kue persik; kue pretzel; kue putri salju; kue stik bawang; kue sus; kue tar buah; kue tar stroberi; kue untuk
makanan ringan; kue widaran / bidaran; kulit kue; lada; madu herbal; madu, madu sirup; makanan dari tepung; makanan
ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni; maple spreads (olesan); mayones; meses; mi
dari tepung beras; mie beras; mie instan; mie ramen; mie tepung; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman jus jahe menjadi teh
jahe; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh
boba; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); misoa; pala
(bumbu); perasa kopi; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; permen coklat; petis; popcorn dan makanan ringan
berbahan dasar jagung; produk es krim; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding; puding beras; puding
penutup; puding tahu; rempah-rempah bubuk; roti bebas gluten; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur;
roti bluder; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti goreng; roti gulung; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti oriental;
roti panggang; roti singkong [roti keju]; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; sambal oelek menjadi bumbu; saus [bumbu];
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saus bumbu; saus mustard; saus untuk es krim; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; stick cumi (kerupuk);
stick kerang (kerupuk); stik roti; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; teh; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh
bunga jeruk nipis; teh celup; teh chamomile; teh ginseng merah; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau
bubuk; teh hijau nanah mint; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh lengkeng; teh
melati; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh rosella; teh rosemary; teh sage; teh susu; teh susu,
berbahan dasar tanpa-susu; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung; tepung
Hunkwe; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung bumbu; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung
jagung; tepung jelai; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung kentang *; tepung kue; tepung mustard; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung singkong; tepung soba; tepung tapioka;
tepung tapioka*; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa
dimakan; tepung*; terasi; vanilla bubuk (Bumbu); wafer es krim; yoghurt beku (es permen); yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/12/2022 17:20:52
540   EtiketDID2022099653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sangkrah RT 02, RW 07, Kel Sangkrah, Kec Pasar Kliwon, Surakarta, Kawa Tengah,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57119

Ary Yulianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Galeri Batik Ardev
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana panjang longgar batik; Pakaian Batik; Sarung batik; baju batik; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek

batik; celana panjang besar batik; kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 00:00:57
540   EtiketDID2022099740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MATRAMAN RAYA NO. 13 PAV, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
ZAKI BAWAZIER, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral [minuman]; air minum; air minum dengan kandungan mineral; air minum

suling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 00:20:04
540   EtiketDID2022099741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Abu No.23 Rt.003 Rw.07 Kel. Cipete Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12410

Sherrin Tharia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RENTJAH Manis
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Susu, Putih Kuam, dan Merah Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti, kue pastry dan gula-gula; bahan makanan untuk adonan roti dan kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 02:49:36
540   EtiketDID2022099742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KALIREJO RT 002 RW 004  KEL. KALIREJO KEC. UNDAAN KAB. KUDUS JAWA
TENGAH, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

NOOR LINA ANDRIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LBK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 05:47:05
540   EtiketDID2022099743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Talavera Office Park Lt.28, Jl TB Simatupang No.23, Cilandak. , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT KEMALA INTI SOLUSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Charaka Primardhika S.H., LL.M.,
Jl. Bunga Mawar, Gg. Mawar Buntu No. 69C, Kecamatan  Cilandak, Kelurahan
Cipete Selatan, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT KEMALA INTI SOLUSI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kombinasi warna gradasi hijau tua dan muda untuk desain khusus lambang huruf "K". Warna hitam untuk tulisan nama

perusahaan.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,

inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness); Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon
seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam
tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang
bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan,
menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi
nirkabel.; Suplai daya bebas gangguan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of
Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk
memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan
mengelola informasi medis pasien; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat
keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk penggunaan
pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian
komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk smartphone; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan
virtualisasi proses bisnis dan manajemen; program dan perangkat lunak komputer; program komputer untuk manajemen
dokumen; program komputer untuk manajemen proyek===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:09:57
540   EtiketDID2022099744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. MEAN RT.002, RW.002, KEL. KARANG TIMUR, KEC. KARANG TENGAH,
KOTA TANGERANG - BANTEN, Kota Tangerang, Banten, 000

ROBI DARWIS MAULANA P.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MHK MINYAK HERBAL KALAJENGKING + LOGO/LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, gold, hitam,hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Obat untuk Wasir; Minyak Rematik

(Obat); Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak-minyak yang mengandung obat; Obat herbal untuk keperluan
pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; ekstrak herbal obat; minyak obat;
minyak pijat obat; obat-obatan herbal; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan
kekurangan gizi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:37:05
540   EtiketDID2022099745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Raya Kedungpane Gg. Cengkeh Perum Pratama Green Residence Blok K-1
RT.06 RW.05 kec. Mijen 50211  Semarang Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50211

Arina Sari Puspita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WUAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Dupa berbentuk kerucut; Garis Mata (Eye liner);

Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer
[kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku;
kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan
tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Highlighter
kulit (kosmetik); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim untuk tumit; Krim untuk
vagina yang tidak mengandung obat; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik cair; Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Make up
remover gel; Make up remover krim; Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemutih ketiak; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Pomade alis; Sabun
Mandi; Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun untuk membersihkan payudara; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); Vitamin C serum; batang dupa;
bedak bayi; bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak tabur; bedak wajah ditekan;
body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan; bulu mata palsu; deodoran, spray untuk anti keringat
dan ketiak untuk penggunaan pribadi; dupa; foundation; foundation cair; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; krim aromaterapi; krim bibir; krim creambath; krim foundation; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim siang; krim wajah; lipstik; lotion mata; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
berbentuk losion dan semprotan; masker mata; masker pelembab kulit; minyak aromaterapi; minyak pijat; minyak wangi;
parfum cair; pelembab kulit; pembersih kulit; pemerah pipi; pemutih bokong; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pengkilap bibir; pensil alis; pensil untuk bibir; penyegar nafas; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perona pipi
dalam bentuk krim  (Cream blush); pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; primer make-up; reed diffusers
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terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun cair; sabun wajah; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; serum bulumata; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum wajah; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-
obat]; shampoo ketombe; tabir surya; tisu diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:41:47
540   EtiketJID2022099746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Golf Timurgading Serpong, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15332

PT Infinity Investasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROEMAH KOFFIE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : “ROEMAH KOFFIE” adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Krem, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:41:59
540   EtiketDID2022099747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kadipiro rt4/7 banjarsari kota surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah
urip maryatun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kepala Rusa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : tulisan kuning tua, gambar kepala rusa hitam kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju atasan crop; Baju hangat lengan

panjang; Jas anak-anak; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju pelindung; baju untuk orang dewasa; celana jas; celana plastik;
celemek plastik; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket jas; jaket lengan panjang; jaket
panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan
setelan; jas luar; jas panjang; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; mantel; mantel untuk pria; mantel untuk wanita;
ponco; ponco hujan; setelan jas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:45:08
540   EtiketD102022099748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TENGGILIS MEJOYO KC-7, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292
ONNY ROSDIONO SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPECOLLA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, SILVER
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Tutup kepala; alas kaki; pakaian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:45:25
540   EtiketJID2022099749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Golf Timurgading Serpong, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15332

PT Infinity Investasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROEMAH KOFFIE INDONESIA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : “ROEMAH KOFFIE INDONESIA” adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Krem, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas museum; layanan museum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:47:46
540   EtiketDID2022099750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalikepiting 175, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60132

Liem, Handoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLASMA Plastik Tanpa Aroma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : "PLASMA Plastik Tanpa Aroma" adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas; tas belanja; tas plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:48:15
540   EtiketD102022099751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Menanggal Indah No.3 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235
Anjar Sugandhi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sapina
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:52:09
540   EtiketD102022099752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GRIYA KEBRAON SELATAN A-6, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222
AYU NOVI MAULINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Halaman 212 dari 604



Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Tusuk Sate + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Cokelat Tua, Cokelat Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso sapi; bakso urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:52:21
540   EtiketDID2022099753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kresna III Nomor 18, Kota Depok, Jawa Barat
FERDI AKBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHNOLIFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kateter untuk hemodialisis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:54:17
540   EtiketD102022099754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIMO KWAGEAN KUBURAN 3/15, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60254
CICIK INDRAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Petulo Serabi MaakCiek
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau Tua, Hijau Muda, Ungu, Cream, Cokelat Susu, Putih, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue serabi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:56:04
540   EtiketD102022099755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PULO TEGALSARI PASIR 4/18, Kota Surabaya, Jawa Timur
NUR LAILY ABIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Es Cokelat Cak Ndut + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Cokelat Tua, Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===es coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 07:58:10
540   EtiketDID2022099756

730 Nama Pemohon : PT. JAGO JASA
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Alamat Pemohon : Jl. Kalijaga Kp. Paguyuban No. 16 RT.001 RW. 002 Pegambiran, Lemahwungkuk,
Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fitazoom
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, lingkaran hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk mangan; pupuk multi-nutrisi; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk

penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:00:31
540   EtiketD102022099757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PETEMON 4/172.C, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60252
GRACIA ANGELITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mangannow + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Penyet; Nasi Empal Daging; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Urap; makanan siap saji

berbahan dasar mie; mie ayam; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; nasi babat; nasi bakar;
sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:05:42
540   EtiketD102022099759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PETEMON 3/85-B, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60252
BINURWATI FITRI KUSUMAWARDHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ngejreng + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau, Cream, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana panjang longgar batik; Mukena; Pakaian Batik; baju batik; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik;

celana panjang besar batik; kebaya batik (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:10:30
540   EtiketD102022099760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NYAMPLUNGAN KUBURAN 33, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60151
ALFIYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daging Kandang Est. 1980 + Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:13:08
540   EtiketJID2022099761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RAYA CIBEUREUM PERUMAHAN BUMI INDAH RUKO G , Desa/Kelurahan
Cibeureum, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40535

PT HEXA ADIDAYA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Livein
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang

sedang berlibur melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:19:14
540   EtiketD102022099762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEPUTIH I-D NO.54, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
RAHMANIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah NIa + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda, Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bumbu masak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:19:51
540   EtiketDID2022099763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL JANUR KUNING IX WN 1/22 RT 7 RW 15 KELAPA GADING TIMUR, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

WIRAWAN PURNAMASIDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENACA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:26:58
540   EtiketDID2022099764

730 Nama Pemohon : NI LUH AYU ARIANTI
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Alamat Pemohon : Banjar Berangbang, Desa Berangbang , Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,
Bali, 82212

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Diyory Wear
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian jadi;

pakaian luar; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian santai; pakaian tidur; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian wanita; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:29:17
540   EtiketJID2022099765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Baloper Blok B No. 15 RT. 001 RW. 020, Kel. Padalarang, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40553

YOSEP GUNAWAN, SISKA FITRISYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPITOTOMI DINE & DRINK Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering di kafetaria makanan cepat saji;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:30:19
540   EtiketDID2022099766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cibuntu Tengah RT. 001 RW. 009, Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon, Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211

MUTIA APRILIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEURA CROMOSOME   +  logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk wajah; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk

kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan
area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum,
eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Scrub bibir; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
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kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semir sepatu; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bedak bayi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); eau de parfum; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kit make-up; kit make-
up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bibir;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh;
krim untuk mandi; losion rambut; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker
kulit; masker tubuh; masker wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan
lotion; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik wajah; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta
pemutih gigi; pelembab bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
pewarna Rambut; pewarna rambut; pomade rambut; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cuci; sabun cuci tangan; scrub krim tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda mobil; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan tabir surya; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan, termasuk krim,
gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir lantai; semir
mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; serum kecantikan; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan
semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:30:25
540   EtiketD102022099767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA LIDAH KULON A-46, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213
SYLVANA YUANITA HANDOYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jejo Grosir + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:31:38
540   EtiketDID2022099768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAMPUNG CITUGU RT.002 RW.012 Puraseda, Leuwiliang, Kab.Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16640

IKRA SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gula Aren Semut (GUMUT) Poktan Riung Gunung
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Muda dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===gula aren===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:33:41
540   EtiketDID2022099769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL, JANUR INDAH IX LB 8/10 KELAPA GADING TIMUR, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

ALFI MUNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUMUmilk
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; minuman berbahan dasar

susu dengan kandungan kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:35:34
540   EtiketDID2022099770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petojo Enclek XIII No. 23B RT. 015 RW. 007, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10160

Widya Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIHANI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, HIJAU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:38:11
540   EtiketDID2022099771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cibuntu Tengah RT. 001 RW. 009, Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon, Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211

MUTIA APRILIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEURA +  logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk wajah; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk

kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan
area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum,
eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Scrub bibir; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
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kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semir sepatu; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bedak bayi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); eau de parfum; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kit make-up; kit make-
up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bibir;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh;
krim untuk mandi; losion rambut; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker
kulit; masker tubuh; masker wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan
lotion; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik wajah; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta
pemutih gigi; pelembab bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
pewarna Rambut; pewarna rambut; pomade rambut; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cuci; sabun cuci tangan; scrub krim tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda mobil; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan tabir surya; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan, termasuk krim,
gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir lantai; semir
mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; serum kecantikan; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan
semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 08:42:38
540   EtiketDID2022099772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: G-Land Padalarang Residence Blok M10, Rt003/RW003, Jayamekar, Padalarang,
Kab. Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40553

Genta Fajar Heriawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTRIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Alat untuk penggerak

pada tanah, di udara atau di air; Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim
pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan [bagian dari kendaraan darat]; Ban dalam untuk kendaraan; Coil spring
untuk suspensi kendaraan darat; Inflator pompa angin ban; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Motor
untuk kendaraan; Panel interior untuk mobil; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Tas organizer, jaring, dan baki yang
disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Transmisi untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan; as roda untuk
kendaraan darat; as roda untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat;
ban untuk kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk
kendaraan; bantalan roda untuk kendaraan darat; batang derek untuk kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; bilah
penghapus kaca depan untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; bumper untuk mobil; casis untuk kendaraan
darat; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flaps lumpur untuk kendaraan; frame
plat; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gigi
drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; hub roda kendaraan; hub roda kendaraan; jaring
bagasi untuk kendaraan; jendela kendaraan; kaca depan; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kaliper
rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan
darat; kantong udara tiup untuk digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara
untuk kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kendaraan; kendaraan darat; kendaraan dipasang cover untuk mobil;
kendaraan rekreasi; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kerudung untuk mesin kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; lengan idler [bagian dari kendaraan]; liners dipasang untuk
area kargo kendaraan; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat;
mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mobil listrik; motor listrik untuk mobil; motor untuk kendaraan darat; motor, listrik,
untuk kendaraan darat; panel pintu untuk kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; papan berjalan untuk kendaraan darat;
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papan kendaraan berjalan; pegas [kendaraan darat]; pelek roda; pelindung matahari [bagian-bagian kendaraan]; pembatasan
kepala untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pemegang cangkir
untuk kendaraan;; Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Alat anti-silau untuk mobil; As overan gigi untuk sepeda
motor; As roda  untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; Asbak mobil; BIS BERMOTOR; BODI SEPEDA
MOTOR RANGKA SEPEDA; Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat
dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil;
pompa udara untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi
untuk mobil; balok dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Ban [untuk mobil]; Ban-ban
mobil; Batang penggerak untuk mobil; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin;
Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bodi mobil; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda
motor; Bushing arm mobil; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm
antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda
kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda
kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk
kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk
banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat;
mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor untuk kendaraan darat;
standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk
kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper kaca depan mobil;
wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen
kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air;
ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub
untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas
kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin
untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda
motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tutup nap
roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper
kaca depan untuk mobil.; Cranket untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Jaringan bagasi untuk mobil;
Jendela mobil yang dilengkapi dengan antena untuk penerimaan siaran radio; KERETA MOTOR; Kabel gas untuk sepeda
motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kap mobil; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Kendaraan Roda
Tiga Listrik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan konektor
listrik.; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak pengontrol
listrik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok
listrik dan pneumatik; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda
motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan
untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards
sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda
motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang
sepeda motor.; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian
struktural untuk mobil dan truk; Kopeling untuk mobil; Kopling untuk mobil; Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket
untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor,
skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mesin dan motor rangkaian penggerak (powertrain) untuk kendaraan
darat; Mobil / truk tangga; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Mobil dan bagian strukturalnya; Mobil tanpa pengemudi (mobil
otonom); Motor mobil; Motor roda tiga; Motor untuk kendaraan; Panel interior untuk mobil; Pedal stater sepeda motor;
Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Pengatur jendela mobil; Pengatur keseimbangan mobil; Penutup kaki motor
skuter; Penyemprot Minyak rantai motor; Per Daun untuk Kendaraan Bermotor; Pesawat bertenaga listrik; Pesawat terbang
listrik; Pompa angin untuk mobil; Poros transmisi untuk mobil; Poros untuk mobil; RUMAH BERMOTOR; Rantai penggerak
untuk mobil; Rantai transmisi untuk mobil; Rem cakram untuk mobil; Roda gigi reduksi untuk mobil; SEPEDA YANG
DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sadel untuk sepeda motor; Sepeda listrik; Shock untuk sepeda motor; Skuter listrik; Sliders dan
pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun
untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor;
Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; Tangki bensin untuk mobil; Tas organizer, jaring, dan baki yang
disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda
depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang sepeda motor; Tirai lembaran
disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Troli listrik untuk golf; Velg Mobil dan Motor; WIPER KACA MOBIL; Wiper  pada
lampu besar  untuk mobil; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; alarm membalikkan listrik untuk
kendaraan; alat penjungkit [bagian dari mobil angkutan kereta api]; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; anti-
pencurian kunci untuk digunakan pada roda mobil kemudi; asbak untuk mobil; atap geser untuk mobil; atasan lembut untuk
mobil; badan untuk kendaraan bermotor; bagasi gerobak bermotor; bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang
membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk sepeda
motor; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam untuk ban sepeda motor; ban mobil; ban motor; ban pneumatik
untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban untuk ban mobil; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk
mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk motor grader; ban untuk sepeda motor; ban vulkanisir untuk mobil; ban
vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil penumpang; banci bar untuk sepeda motor; bantal kursi mobil; bantal
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yang disesuaikan untuk penggunaan dengan kursi mobil; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan rem untuk
mobil; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; batang torsi untuk mobil; becak
bermotor; becak listrik; behel jok sepeda motor; behel motor; bemper untuk mobil; bermotor Haulers mainan [sport utility
kendaraan rekreasi]; bermotor dan komputerisasi golf cart [kendaraan]; bermotor golf cart [kendaraan]; bilah penghapus kaca
depan mobil; bius tambang-mobil; bobot keseimbangan untuk roda mobil; bodywork untuk kendaraan bermotor; bogie untuk
mobil kereta api; bracket box motor; bumper untuk mobil; bus bermotor; bus bertenaga listrik; casis Speda motor; coachwork
untuk kendaraan bermotor; crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin; dashboard mobil; dashboard untuk mobil;
ember kursi untuk mobil; engkol sepeda motor; engsel mobil; fender belakang motor; frame sepeda motor; frame untuk
kendaraan bermotor roda dua; freewheels untuk mobil; freewheels untuk sepeda motor; gagang pintu untuk mobil dan
kendaraan darat lainnya; gantungan barang untuk motor; gear box untuk mobil; gerobak makanan bermotor; gerobak
makanan, bermotor; gerobak menjadi kendaraan darat bermotor; go-gerobak [bermotor]; gril mobil; grip stang untuk sepeda
motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda
motor; instalasi anti-pencurian listrik untuk kendaraan; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda
dua; jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jendela mobil; jendela mobil (depan & belakang); jendela untuk mobil; jeruji
roda mobil; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca
depan untuk mobil; kaca depan, jendela untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion samping untuk
mobil; kaca spion untuk mobil; kacamata kaca depan mobil; kaki pasak untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk
sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem untuk mobil; kanopi kursi mobil; kantong pelana disesuaikan
untuk sepeda motor; kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; kantong-kantong untuk pintu samping mobil; kap mesin
untuk mobil; kendaraan air bermotor; kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga
listrik; kendaraan bermotor militer untuk pengangkutan senjata; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan bermotor tanpa
pengemudi [otonom]; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan dipasang cover untuk mobil;
kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan untuk
orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang
digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan
permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kepala-sisanya untuk kursi mobil; kereta listrik untuk kendaraan kereta api; kerudung
untuk mesin mobil; kipas kaca mobil; klakson peringatan untuk mobil; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson untuk
mobil; klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; kompartemen sarung tangan
untuk mobil; konverter torsi untuk mobil; korek api listrik untuk kendaraan darat; kursi balap untuk mobil; kursi keselamatan
untuk anak-anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk digunakan di mobil; kursi mobil; kursi mobil convertible; kursi mobil
untuk anak-anak; kursi roda bermotor untuk penyandang cacat dan orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi roda
bertenaga listrik; kursi roda listrik; kursi untuk mobil; kursi untuk mobil kereta api; kusen pintu mobil; laci tempat barang untuk
mobil; lengan ayun sepeda motor; lengan sisanya untuk kursi mobil; lipat sepeda listrik; lokomotif listrik; mekanisme kopling
untuk mobil; memanfaatkan untuk kursi mobil; mendorong rantai untuk sepeda motor; mengemudi motor untuk kendaraan
darat; mesin kendaraan bermotor; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan
perlengkapannya; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil; mobil angkutan kereta api; mobil balap; mobil
balap motor; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; mobil dilengkapi
sistem bantuan pengemudi; mobil hidrogen berbahan bakar; mobil hybrid; mobil jenazah; mobil kemah; mobil kereta api; mobil
kereta api listrik; mobil lapis baja; mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; mobil makan; mobil otonom mobil otomatis mobil
tanpa pengemudi; mobil pengecoran; mobil penumpang; mobil penumpang kereta api; mobil robot; mobil salju; mobil samping;
mobil sel bahan bakar; mobil selimut [berbentuk]; mobil sport; mobil tambang; mobil tidur; mobil untuk instalasi transportasi
kabel; mobil untuk melakukan kegiatan penjualan ritel; mobil untuk menampilkan barang contoh (sampel); mobil van
pengantaran barang; mobil-top operator bagasi; moped listrik; motor arus bolak-balik untuk kendaraan darat; motor kursi roda;
motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil; motor sepeda; motor skuter; motor untuk kendaraan
bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk kendaraan darat;
motorsailers; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda
dua; mudguards untuk mobil; non-bermotor gerobak makanan; non-bermotor kendaraan darat; non-bermotor skuter
[kendaraan]; non-bermotor, kereta bagasi dilipat; non-kendaraan bermotor roda dua; non-selip perangkat untuk ban mobil;
operator papan selancar untuk mobil; operator ski untuk mobil; organizer kursi mobil; pannier diadaptasi untuk sepeda motor;
pannier untuk sepeda motor; papan mobil berjalan; papan selancar untuk mobil; pas kursi mobil cover; pas palka untuk mobil
kereta api untuk mencegah masuknya air dan kelembaban; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk sepeda motor;
pedal sepeda motor; pegangan jendela untuk mobil; pegangan pintu penjaga awal untuk mobil; pegangan untuk pintu mobil;
pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi untuk mobil; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua;
pelapis untuk mobil; pelek untuk roda mobil; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung
body motor; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung matahari untuk mobil; pelindung radiator motor;
pelindung shock depan motor; pemantik cerutu untuk mobil; pembawa bagasi mobil; pemegang kaca untuk mobil; pemegang
roda cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; penarik mobil ski; penarik
tambang-mobil; pengangkut bagasi untuk mobil; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penghalang cahaya matahari untuk
jendela mobil; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penopang suspensi untuk kendaraan; penutup atas
transmisi untuk kendaraan darat; penutup jok untuk kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peredam kejut
untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; perisai tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; pintu untuk kendaraan;
pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; rak atap kendaraan; rak atap kendaraan; rak sepeda untuk kendaraan; rantai
anti-selip; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan darat; rem
untuk kendaraan; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk
kendaraan; roda kendaraan; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sabuk pengaman; sabuk pengaman untuk kursi
kendaraan; sarung jok dipasang untuk kendaraan; selimut pas untuk kendaraan; sepatu poros untuk kendaraan; sepeda;
silinder rem untuk kendaraan darat; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem suspensi untuk
kendaraan darat; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; spoiler untuk kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan
darat; suspensi; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tanduk untuk kendaraan;
tempat plat nomor; tempat plat nomor; transmisi untuk kendaraan darat; trim interior untuk mobil; truk; unit kemudi untuk
kendaraan darat; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]; wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wadah
penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wiper kaca depan mobil; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda
motor; penutup berbentuk untuk mobil dan mobil balap; penutup jok [berbentuk] untuk digunakan di mobil; penutup lampu
motor; penutup mesin (kap mobil); penutup radiator motor; penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi
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untuk mobil; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup untuk kursi mobil; penutup untuk
tangki gas mobil; penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan dalam mobil; perahu bertenaga listrik;
perahu motor; perangkat airbag untuk mobil; peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam kejut untuk mobil; peredam kejut
untuk sepeda motor; pergeseran gigi untuk mobil; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pintu untuk
kendaraan bermotor; pintu untuk mobil; pintu untuk mobil kereta api; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban
sepeda motor; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; power windows untuk kendaraan bermotor; rack end
bagian dari kendaraan (mobil); rak atap untuk mobil; rak bagasi tas untuk sepeda motor; rak bagasi untuk mobil; rak bagasi
untuk sepeda motor; rak sepeda untuk mobil; rak ski untuk mobil; rantai kendaraan bermotor; rantai mobil; rantai penggerak
sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram untuk sepeda motor; rem sepeda motor;
rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk mobil; roda gigi sepeda motor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda
kemudi untuk mobil; roda mobil; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk mobil; roda untuk mobil
kereta api; rumah mobil; rumah mobil [karavan]; rumah motor; rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar; sabuk pengaman
untuk kursi mobil; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sandaran kepala dan penutup untuk bangku
mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil; sarung jok untuk mobil; sarung motor; sarung penutup mobil; sarung untuk sepeda
(sepeda motor); sasis mobil; sasis untuk mobil kereta api; segitiga shock motor; segmen rem untuk mobil; selat pelindung
untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang untuk sepeda motor; selimut pas untuk kendaraan
bermotor golf cart; selimut pas untuk kursi mobil untuk anak-anak; selimut pas untuk mobil; selimut pas untuk mobil golf
bermotor [kendaraan]; sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu rem untuk mobil; sepeda bermotor; sepeda motor; sepeda
motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda motor untuk motorcross; sepeda operator untuk mobil; serat karbon trim interior
untuk mobil; seri mobil hybrid; setang sepeda motor; sidecars sepeda motor; sinyal arah untuk mobil; sirkuit hidrolik untuk
mobil; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem kontrol traksi untuk mobil; sistem suspensi untuk mobil; skuter bertenaga
listrik [kendaraan]; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-
balancing; skuter mobilitas; spoiler untuk mobil; suku cadang trim interior untuk mobil; sun roof untuk kendaraan bermotor;
sunroof untuk mobil; tailgates bermotor untuk truk; tali pengaman jok untuk mobil motor; tali pengaman kursi mobil; tali
pengaman untuk balap mobil; tali pengaman untuk kursi mobil; tempat duduk pengaman di mobil untuk anak-anak; tempat
pengatur barang mobil; tempat poros roda otomobil; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tops
konversi untuk mobil; trailer pengangkut mainan [trailer utilitas mobil]; transmisi untuk kendaraan bermotor; trim interior untuk
mobil; tromol mobil; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor; tubuh untuk mobil
kereta api; undercarriage untuk mobil; undercarriage untuk mobil kereta api; unicycles listrik; unicycles listrik self-balancing;
wiper kaca depan mobil===
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Gel pembersih kulit; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim wajah dan kulit; Masker wajah (kosmetik);

Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; colognes, parfum dan
kosmetik; kosmetik perawatan kulit; krim kulit; krim perawatan rambut; krim wajah; losion wajah; lotion untuk wajah; parfum;
parfum cair; pelembab kulit; pelembab wajah; sabun kulit; sabun wajah; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
pembersih wajah; serum kulit (kosmetik); serum perawatan rambut; serum wajah; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 09:59:13
540   EtiketDID2022099806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemang Melati 3 Blok M-16 Rt.003/035, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17116

Santi Priswanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHRYMSON + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen
dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan
pembersih untuk kaca; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum;
Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk
wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bulu mata
buatan; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan
bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Cat alis; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah
kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka
yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner
cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm
cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung
sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim
sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Kuku buatan; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat);
Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi
berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk
keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan;
Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan];
Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelapis
kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kulit non medis; Pembersih mobil; Pembersih serba
guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pemerah bibir; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter
(kosmetik); Pensil untuk bibir; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perona mata; Persiapan tanpa selip dan
penutup lantai anti slip; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat
rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk
perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk
hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan;
Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
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batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan
pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem
untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan
tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan
pembersihan; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan
pembersih karpet; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban
pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit;
Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah;
Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut;
Warna alis; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; abu
vulkanik untuk dibersihkan; air parfum; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia untuk
keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah
bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain
untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner
rambut padat; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan
warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak
talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun;
bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu
mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan pembersih; cairan pembersih
kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan
pembersih untuk lensa kamera; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku;
cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; celak
mata; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cream bath campuran bunga kering dengan
rempah-rempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream);
dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam
bentuk gel; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; eau de parfum; eksfolian
untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak
untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens perawatan kulit non-
medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
yaitu esensi badian; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; garam mandi kosmetik; garam mandi
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untuk keperluan kosmetik; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-
sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel
kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan
minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel
penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-
cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang
kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan
pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau
tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain pembersih,
debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan
pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-
bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah
dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit
tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan
kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
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tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit;
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu;
kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lilin penata rambut; lilin tanpa selip untuk lantai; linen
untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion
dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan
semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit;
losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion
setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim;
make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit;
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan
kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab
kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah
liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; mencuci soda, untuk membersihkan; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah
buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak perlindungan matahari; minyak pijat
tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak
untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse
perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
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[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling
untuk rambut; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi;
pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran
enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemutih ketiak; pemutih kuku;
pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut;
pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian mata,
bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengatur tekstur rambut; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel
kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku;
penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan;
peningkat bawah mata; pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; penyemprot tubuh; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan
sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi
dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan;
produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik);
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet parfum;
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salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk
melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan kondisioner rambut;
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bahan kimia
pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan
penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan
pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang
lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa
murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk
merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang
rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk
merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
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pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-
sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-
sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin,
herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi
alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan
rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi
dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
shampo rambut; solusi pembersih lensa kacamata; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu pelembab; susu pelembab
setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk
keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan
lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung
tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih
tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan sediaan pembersihan; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam
sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan
bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau
senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada
wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih
kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; ujung kuku buatan; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna
alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===
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Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Biru muda, Kuning, Oren, Putih, Coklat, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:01:02
540   EtiketJID2022099809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuk Kamal No. 32 RT. 003 RW. 003 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

HADI WITANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SZAN Clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Klinik Kecantikan
591 Uraian Warna : Kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan blow rambut; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,

dan pengelolaan berat badan; Layanan pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,
dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan
pemeliharaan berat badan; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan seni menghias kuku; Layanan
totok wajah; Menyediakan informasi melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; implantasi rambut;
informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kosmetik untuk rambut;
jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan
kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa salon kecantikan;
jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani;
jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik
yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan elektrolisis dan obat
menghilangkan rambut; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konseling di
bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang
perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut;
layanan mengepang rambut; layanan obat menghilangkan rambut; layanan pelurusan rambut; layanan pemesanan salon
kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan
ekstensi rambut; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium,
salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku;
layanan perawatan rambut; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan
tubuh kosmetik; layanan pewarnaan rambut; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon
kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan
salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota
layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria
dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran
tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik;
memberikan informasi di bidang penataan rambut; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan
berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan
informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi terkait
layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan saran
medis di bidang penurunan berat badan; memotong rambut; menenun rambut; menyediakan informasi mengenai penggunaan
dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; menyediakan layanan
program penurunan berat badan; penataan rambut; penggantian rambut; penghapusan laser jamur kuku; penyediaan
informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon
kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon
kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga;
penyewaan peralatan tata rambut; perawatan Rambut; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik jamur kuku;
perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan
perawatan kulit wajah; perencanaan dan pengawasan diet penurunan berat badan; restorasi rambut; salon kuku (nail bar);
salon penataan rambut; tata rambut; tindik badan; waxing obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:02:41
540   EtiketD022022099810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Singgabur Desa Silima Kuta, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, 22276
Jasman Rifai Tumangger
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Madu Renggicing
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu mentah [pemanis alami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:06:11
540   EtiketDID2022099812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Two North Shore Center
Pittsburgh PENNSYLVANIA 15212
United States of America

Matthews International Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: cLynx.prepress
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; alat inspeksi optik untuk keperluan

industri; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemindai optik; pemisah berkas gambar [perangkat
lunak komputer, direkam]; penganalisa gambar; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak otomasi industri;
perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak untuk otomatisasi proses robot; platform-platform untuk pengetesan
dan pengujian otomatisasi perangkat lunak komputer.; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Pembuatan perangkat lunak dalam industri pengemasan;
Penyediaan perangkat lunak visi komputer yang tidak dapat diunduh online untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk perutean dan
perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara,
paket, atau bentuk komunikasi lainnya; desain dan pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; desain perangkat lunak
pemrosesan gambar; digitalisasi gambar; inspeksi barang untuk kontrol kualitas; konversi gambar dari fisik ke media
elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
penerbitan dan pencetakan; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengoperasian jaringan,
manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali komputer; peranti lunak sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan dalam system pemantauan, control dan otomasi
rumah dan lingkungan.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:07:02
540   EtiketDID2022099813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LODAN RAYA NO. 2, KOMPLEK LODAN CENTRE BLOK A NO. 3, KEL.
ANCOL, KEC.PADEMANGAN
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

FANG YING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOTIAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet paspor; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas;

Penutup tas; Tas bayi; Tas kosmetik; Tas pinggang; bingkai payung; cincin payung; dompet; dompet kartu; dompet kunci;
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dompet serbaguna [tas]; kerangka tas; koper dan tas jinjing; payung; rantai dompet; tali untuk dompet [tas]; tas *; tas belanja;
tas bepergian; tas beroda; tas kulit imitasi; tas lipat; tas make-up; tas olahraga; tas rajut; tas sekolah; tas suvenir; tas tangan;
tas troli; tas untuk payung; tas untuk penerbangan; tongkat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:07:23
540   EtiketDID2022099814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Suites Tower 1203/12
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No.1
Kav. OFS Rt.004/ Rw.003
Kelurahan Kamal Muara
Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara 14470
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AGRO TRADISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRO ACTIVA COMPOUNDS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:08:07
540   EtiketDID2022099815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Care Tower Lantai 15 Unit 09, Ciputra International, Kelurahan Rawa
Buaya,
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

PT Wong Vardha Entertaiment

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berbalas Kejam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos Promosi; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; jaket bomber; jaket denim; kaos grafis; pakaian;

pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sandal; sandal pakai; sandal selop;
sepatu; sepatu kulit; sepatu sandal; sepatu santai; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:08:25
540   EtiketDID2022099816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGAR GG IV BLOK Y NO. 19 RT 010/RW 008, KEL. LAGOA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

KHOMARIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukna
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===chuños [kentang kering]; ikan asin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:08:26
540   EtiketDID2022099817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Care Tower Lantai 15 Unit 09, Ciputra International, Kelurahan Rawa
Buaya,
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

PT Wong Vardha Entertaiment

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berbalas Kejam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet dengan RFID; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku,

dompet; dompet; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil [tas tangan]; dompet
koin kecil; dompet saku; tali untuk dompet koin; tas; tas berpergian; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah
barang; tas jinjing belanjaan; tas pullman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:08:40
540   EtiketJID2022099818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Care Tower Lantai 15 Unit 09, Ciputra International, Kelurahan Rawa
Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

PT Wong Vardha Entertaiment

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berbalas Kejam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi audio dan/atau rekaman video; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; layanan pengeditan

audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan perekaman audio dan video; layanan
perekaman audio dan video untuk resital; penguasaan audio untuk video dan film; penyewaan peralatan audio dan video;
persiapan subtitle untuk film; produksi film; produksi film di studio; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi
rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; rekaman audio dan produksi untuk video dan
film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:08:41
540   EtiketDID2022099819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Care Tower Lantai 15 Unit 09, Ciputra International, Kelurahan Rawa
Buaya,
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

PT Wong Vardha Entertaiment

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berbalas Kejam
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis;

Buku tulis; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker pelindung; buku pencatat [alat tulis]; dekal dan stiker bemper;
emblem dicetak; emblem kertas; perekat stiker cetak; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau
rumah tangga; stiker dinding; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:08:46
540   EtiketDID2022099820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Care Tower Lantai 15 Unit 09, Ciputra International, Kelurahan Rawa
Buaya,
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

PT Wong Vardha Entertaiment

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berbalas Kejam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker  pelindung mulut untuk keperluan medis; Masker medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; Sistem

pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker
pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker wajah
untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk
tujuan sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:08:49
540   EtiketDID2022099821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cengkir Timur I blok ED2 no. 16, Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

Viralea Hediana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAVICI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Tutup kepala; alas kaki; pakaian anak-anak; pakaian pria; pakaian

wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:10:45
540   EtiketDID2022099822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wadas Blok Wadas RT 13 RW 05 Desa/Kelurahan Tegalsari Kecamatan Plered,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45154

PT CHANG JIAN CHEMICAL INDUSTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHANG JIANG PAINT
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===cat besi; cat kayu; cat lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:12:45
540   EtiketJID2022099824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KOTA BARU NO, 2-A, RT.18/ RW. 006, CIDENG, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10150

RANI PERGIWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPAYON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH,COKLAT, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:16:18
540   EtiketJID2022099825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pisangan No. 75 RT 07/RW 03, KEL. PENGGILINGAN , Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

MINTASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arsa Kencana
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:16:26
540   EtiketDID2022099826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hamid Rusdi K-68, Kota Malang, Jawa Timur
Pradipto Bhaskoro Susilo Budiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Blacklight Syndicate
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sindikat Cahaya Hitam
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu-abu, Ungu, Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:17:39
540   EtiketJID2022099827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEGANGSAAN DUA RT 02/02, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
WAHYU HIDAYAT
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAKE PARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, KUning, Biru Tua dan PUtih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; penjualan spareparts kendaraan bermotor; toko

spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:17:39
540   EtiketDID2022099828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Sisingamangaraja no. 143 c RT/RW 007/003 ,, Kota Pematang Siantar, Sumatera
Utara

ETTY RAMADANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHYCHY PARFUME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat,
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum, eau de toilette; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pewangi pakaian; parfum; parfum dalam bentuk bubuk;

parfum dan cologne; sabun wangi; wangi-wangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:27:05
540   EtiketDID2022099829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE KOPPEL BUILDING SUITE 6, JL. PLUIT SELATAN RAYA NO. 10, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. BAGUS INTIKARYA PROPERTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bagus Pipi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf kanji = Bagus
591 Uraian Warna : Merah, hitam, coklat tua, coklat muda, krem, pink, biru, merah, kuning, ungu, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===ANGGOTA BADAN PALSU; Alat Pijat Listrik; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat

diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan
memindahkan ke tempat tidur.; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis monitor Ritme jantung;
Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat
monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat
pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa mata
(optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat
pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar  kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat penjepit
(pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat listrik
portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat
suntik untuk keperluan medis; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah;
Alat untuk pernafasan buatan; Alat untuk terapi magnet; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan,  anggota badan, mata dan gigi palsu; Bahan penjahit luka; Bantal angin untuk
keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan
penyangga  perut; Botol (tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Dot botol susu; Dot makan
bayi; Dot untuk bayi; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gigi palsu;
Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Inhaler (alat medis yang dihisap); Instrumen bedah untuk menjahit;
Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen terapi panas; Jarum penjahit luka; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kantong Air
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Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Klip pengaman untuk dot bayi; Kursi pijat; Kursi toilet untuk
keperluan medis; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk penyinaran
diruang operasi (operating lamp); Liontin Untuk Terapi; Masker  pelindung mulut untuk keperluan medis; Masker LED untuk
tujuan terapeutik; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker
hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk
keperluan medis; Masker pelindung hidung untuk keperluan medis; Masker pelindung pernapasan  yang terbuat dari bahan
non-anyaman untuk penggunaan bedah; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan
medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah;
Masker wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Untuk Terapi; Matras angin
untuk keperluan medis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan medis; Optalmoskop (alat
diagnostik mata); PERLAK BAYI; Pakaian medis; Pakaian untuk ruang operasi; Penghangat tubuh bayi; Penjepit untuk dot
bayi; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung;
Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pijat; Peralatan uji
diagnostik medis; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan yang dapat
disterilkan; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau
besar; Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa
jarum suntik dan pompa infus; Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus
pendukung pernapasan; Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Robot untuk keperluan bedah; SIKAT MULUT DAN
BAYI; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan
lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis;
Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan
untuk keperluan medis; Selang infus; Selimut Untuk Terapi; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien,
meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker
nasal; Spirometer [peralatan medis]; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tabung pernapasan; Tabung sinar-X untuk
keperluan medis; Tabung udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan
medis; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk
keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Wadah
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu Dengar; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
medis; alat estetis untuk kecantikan; alat kontrasepsi; alat pacu jantung; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pemijat
untuk mata, badan dan kaki; alat penghisap luka; alat pengukur tekanan darah; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat
pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat untuk terapi; anggota badan, mata dan gigi
palsu; aparat fisioterapi; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatus pemutih gigi
medis; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk pengobatan jerawat; aparatus untuk
pengobatan selulit; aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk tujuan medis; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat
bayi; atomizers untuk tujuan medis; bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal ortopedi;
bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan lutut dan siku ortopedi;
bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan, bantal dan selimut yang
dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bergetar bantal kursi pijat; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus; botol
penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; celana kompresi; cermin gigi; cover untuk botol susu; dot
untuk bayi; dot untuk botol bayi; empeng gigi; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; filter untuk masker
pernapasan untuk penggunaan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; gigi cincin menggabungkan mainan
kerincingan bayi; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen
gigi; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk pijat; jahitan; jahitan bedah; jarum bedah; jarum
injeksi untuk tujuan medis; jarum suntik; jarum suntik gigi; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan
medis; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan untuk tujuan
medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kateter; kateter balon; kateter bedah; kateter vena sentral; katup botol
makan; kaus kompresi; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan
medis; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; kompresi kaus kaki; kondom; kondom urin, sarung uri, kateter
kondom, sabuk ostomy; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan pasien medis; lampu bedah; lampu untuk
tujuan medis; lengan kompresi untuk kaki; lengan kompresi untuk lutut; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk
keperluan medis; mahkota gigi; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker laryngeal; masker
oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk
penggunaan medis; masker pelindung untuk tujuan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker
pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan
pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk
pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis;
masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker
sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus;
masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi;
masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah
pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk
perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati,
bekas luka dan stretch mark; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); monitor jantung janin; monitor
jantung untuk dikenakan selama latihan; ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; pakaian pelindung untuk keperluan medis;
pelurus gigi; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; penghangat bayi
untuk penggunaan medis; penjepit untuk botol bayi; peralatan akupunktur; peralatan bedah; peralatan kedokteran gigi;
peralatan medis; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robot-
dibantu; peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan olahraga secara manual dioperasikan
untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan pengujian; peralatan sunat; peralatan untuk
diagnosis klinis; perban elastis; perban kompresi; perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi;
perban untuk sendi; perban, elastis; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat tongkat; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau
untuk tujuan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk tujuan medis; puting susu / pentil untuk botol bayi; ray ultraviolet lampu untuk tujuan
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medis; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; robot medis atau kedokteran hewan; robot radioterapi, dan mesin serta
instrumennya; rol busa pijat; rol pijat; ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk koreksi panggul;
sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pusar; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan bedah;
sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet
untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan
kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai
untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah;
sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan;
sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan
medis; sarung urin; selimut, listrik, untuk keperluan medis; sepatu ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sol terapi magnet;
spons bedah; stimulator karet untuk keperluan gigi; stoking [kaus kaki medis]; stoking kompresi; sumbat telinga untuk tidur;
tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk
memberikan reagen; tabung untuk digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali tandu; tandu pasien; tang
gigi; tang untuk tujuan medis; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer
klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; tidur vibrator; topi bedah; trigliserida aparat pengujian
untuk tujuan diagnostik medis; underpads; underpads pakai; ventilator medis; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vibrator pijat listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:28:25
540   EtiketJID2022099830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Mozia BSD Cluster Aure Blok B16 No.5, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kab.
Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, 15331

Fillipe Oscariadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHIMURA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SHIMURA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Biru, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa

dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan restoran Jepang; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan restoran sushi; restoran masakan khas jepang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:29:13
540   EtiketDID2022099831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bona Kp Pisangan RT 07/03 No 144, Penggilingan, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

Marwan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIRGA CHEMICAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHEMICAL adalah bidang usaha sabun pembersih
591 Uraian Warna : Merah, biru, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring; Sabun Tangan Cair; sabun deterjen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:29:40
540   EtiketDID2022099832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pintu Ledeng Kp. Babakan Haji Saih Rt. 03 Rw 11, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16610

AHMAD NURYANI

Halaman 238 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTY SOLUTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SOLUSI KECANTIKAN
591 Uraian Warna : PINK DAN ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Krem Jerawat Non Medis;

Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lotion jerawat; Sabun jerawat; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum jerawat; krim siang; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:31:02
540   EtiketDID2022099833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Campurejo RT. 012/RW. 003 Campurejo, Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Jihan Shofiana Nabillah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yoona Beauty LUXURY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka
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[perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional;
Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk
kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
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cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
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buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita
dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
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aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan batang korek kuping untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat kosmetik; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan
gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
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untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk
kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin
carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat
sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; lilin
pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk
lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata;
masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub
pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi
dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari;
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minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip
untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara
mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan
untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair;
pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan
tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih
karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih
oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat;
pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang
cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata;
penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil
alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir;
pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas,
bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu
dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan pembersihan gigi; persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
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kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut;
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum
untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet wangi; safrol; sahampoo
untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat
untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat;
sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo
untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci
tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-
obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan
abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan
douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan
furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi
non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
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yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan
meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok;
sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih
gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih,
pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan
pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan
pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan
pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan
non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa
murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan
kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan;
sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan
untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat,
memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk
membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci
buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
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rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker
seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip
pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal;
sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pasta
gigi padat; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips
kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan
pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan
pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu
sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan
lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
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untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:33:04
540   EtiketDID2022099834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MEKAR KENCANA NO. 10, KEL. MEKARWANGI, KEC. BOJONGLOA KIDUL,
Kota Bandung, Jawa Barat

CHANDRA THAMARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZIGGER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet paspor; Gantungan kunci dari kulit; Koper listrik; Koper robot; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit

binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas; Penutup tas; Tas bayi; Tas kosmetik; Tas pinggang; bingkai payung; cincin
payung; dompet; dompet kartu; dompet kunci; dompet serbaguna [tas]; kerangka tas; koper dan tas jinjing; koper gulung;
koper lipat; koper troli; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; payung; pembungkus pengangan koper; rantai dompet; sarung
koper; tali pengikat koper; tali untuk dompet [tas]; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tas *; tas belanja; tas bepergian; tas
beroda; tas kulit imitasi; tas kunci; tas lipat; tas make-up; tas olahraga; tas rajut; tas sekolah; tas suvenir; tas tangan; tas troli;
tas untuk payung; tas untuk penerbangan; tongkat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:34:25
540   EtiketDID2022099835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 415-930, 931, 932 Heungan-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14059
PRIME4DIA Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIME4DIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; antibodi untuk

keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan
antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada kulit untuk menentukan reaksi
alergi; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung
dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik medis; reagen kimia untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis;
sediaan diagnostik untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan pengujian kehamilan;
sediaan untuk memprediksi ovulasi; strip tes diagnostik medis; uji diagnostik untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:34:26
540   EtiketJID2022099836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Madrasah No.8A RT008/RW005 Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630

Ahmad Akmal Amali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KSATRIAKOPI.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN HITAM
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511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kantin; Kedai; Kedai kopi; Kedai untuk sarapan; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin; layanan kedai kopi dan bar makanan
ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyediaan makanan
dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:34:29
540   EtiketDID2022099837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Natura Blok E-62, RT/RW : 002/006, Kel. Lontar, Kec. Sambi Kerep, Kota
Surabaya, Jawa Timur

MARIO THOMASCA LIMAS, EDWIN KAMADJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOOK TORTILLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, abu-abu, coklat, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kebab; Tortila gulung diisi potongan ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:35:53
540   EtiketDID2022099838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BENDUNGAN MELAYU RT 07/RW 02, KEL. RAWA BADAK SELATAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230

LILIS PRIASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHULA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Biji Ketapang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:35:54
540   EtiketJID2022099839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULAU SEBARU VII BLOK L5/7 RT/RW. 011/009 KEL. KEMBANGAN UTARA
KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SAFEMIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: casamia
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan hotel dan motel; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel,

motel, dan rumah kos; layanan motel; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan layanan hotel dan motel; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan
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motel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:36:55
540   EtiketDID2022099840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pancatama Kavling VII Kampung Gambar, Leuwi Limus, Cikande, Kab.Serang,
Banten, 42186, Kabupaten Serang, Banten, 42186

PT Solo Logo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENTAQUAT 276 SL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Biru, kuning tua(line)
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); herbisida; herbisida untuk

keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:37:10
540   EtiketDID2022099841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Ngabean RT 001 RW 006 Kalikarung, Kec. Kalibawang, Kabupaten
Wonosobo, Jawa Tengah, 56373

ERNA PRASTIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO ACIMU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, coklat muda dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bakso yang terbuat dari kanji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:37:41
540   EtiketJID2022099842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: i7 Creative Community Space, Jl. Baranangsiang III Blok I No. 7 RT 005/008, Kel.
Tegal Lega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16129

PT ANERVA INTI MAGNITRADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASEN ANERVA INTI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor; Distributor

Elektronik; Jasa distribusi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -
baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; administrasi
usaha; jasa agen pemasaran; layanan pemasaran online; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran langsung; pemasaran
produk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:37:59
540   EtiketDID2022099843

Halaman 251 dari 604



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kanguru 2, Kota Semarang, Jawa Tengah
William Kurniawan Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOLLAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : EMAS DAN ABU - ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong (pisau); Batu asah; Batu potong keramik (manual); Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; CETOK;

Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gunting beton; Kapak; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kunci Inggris; Kunci Ring;
Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci mur [alat tangan]; MATA BOR; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Palu; Palu
besi; Palu kambing; Pisau kater; SENDOK SEMEN; Tang; Tang pencapit; Tang potong; alat-alat pertanian yang dioperasikan
dengan tangan; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu; batu gerinda; bor  (peralatan tangan); gergaji [perkakas
tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gunting berkebun; gunting kebun; gunting serbaguna; gunting*; gunting,
tangan dioperasikan; kampak; kape; kunci L; kunci pas kepala fleksibel; kunci pas mur; kunci pas soket [perkakas tangan];
kunci roda; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik; pahat; palu [perkakas tangan]; palu kayu; pisau kater; pisau keramik;
sekop [perkakas tangan]; sekop menjadi alat-alat tangan; soket kunci pas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:38:54
540   EtiketDID2022099844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Simalungun Gg. Flamboyan LK. VI, RT/RW 006/006 , Kota Tebing Tinggi,
Sumatera Utara

Marice Manurung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M~ICE Parfume
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pengharum ruangan yang disemprotkan;

minyak parfum; minyak wangi; parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sabun wangi; wangi-
wangian; wewangian dan wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:44:47
540   EtiketDID2022099846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Villa Anggrek Blok C1 No. 01 RT 002 / RW 010 Kelurahan Karang
Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi., Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17510

RAHMANY AMANDA MEYRIZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alfeyla
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Baju atasan crop; Busana Muslim; Hijab; Jaket-jaket; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian Bawahan

[pakaian]; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Penutup kepala, yaitu topi pet; Selop; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Tali
penyandang untuk pakaian; alas kaki; baju kaos (t-shirt); baju rajut; baju rajut (pakaian); bando [pakaian]; celana; celana ketat;
dasi; gamis; ikat pinggang [pakaian]; jilbab; kaftan; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian];
mantel panjang; pakaian; pakaian dalam; pakaian dari kulit; pakaian kerja; pakaian untuk wanita; piyama; rok; sandal; sarung
tangan pakaian; sepatu; sepatu bot *; setelan pakaian formal wanita; stoking; syal; topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:46:46
540   EtiketJID2022099847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Natura Blok E-62, RT/RW : 002/006, Kel. Lontar, Kec. Sambi Kerep, Kota
Surabaya, Jawa Timur

MARIO THOMASCA LIMAS, EDWIN KAMADJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOOK TORTILLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, abu-abu, coklat, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai kopi; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;

Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat yang menghidangkan kudapan; kafe; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan makanan dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; mengambil layanan makanan
cepat saji; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:47:03
540   EtiketJID2022099848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Mobisel Lt. 3 Jl. Buncit Raya No. 139 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Karya Makmur Kreasi Prima

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KMKP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hitam, kuning oranye,
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko eceran bahan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:47:13
540   EtiketDID2022099849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusunawa Pulo Gebang Blok D 204 RT 006 RW 011 Kelurahan Pulo Gebang, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950

Nurkhasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Eehco Bumiayu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih, Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Bakar Ayam; Nasi Kebuli; kue kering; nasi bakar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:48:19
540   EtiketDID2022099850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MEKAR KENCANA NO. 10, KEL. MEKARWANGI, KEC. BOJONGLOA KIDUL,
Kota Bandung, Jawa Barat

CHANDRA THAMARA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINDER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, ORANGE, HIJAU, BIRU, MERAH MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet paspor; Gantungan kunci dari kulit; Koper listrik; Koper robot; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit

binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas; Penutup tas; Tas bayi; Tas kosmetik; Tas pinggang; bingkai payung; cincin
payung; dompet; dompet kartu; dompet kunci; dompet serbaguna [tas]; kerangka tas; koper dan tas jinjing; koper gulung;
koper lipat; koper troli; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; payung; pembungkus pengangan koper; rantai dompet; sarung
koper; tali pengikat koper; tali untuk dompet [tas]; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tas *; tas belanja; tas bepergian; tas
beroda; tas kulit imitasi; tas kunci; tas lipat; tas make-up; tas olahraga; tas rajut; tas sekolah; tas suvenir; tas tangan; tas troli;
tas untuk payung; tas untuk penerbangan; tongkat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:51:31
540   EtiketDID2022099851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SALAMANJAH,RT03 RW06 CIPAKU, PASEH, KAB. BANDUNG, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat

DINI ANDIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DA's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam melambangkan kekuatan dan keseriusan dalam menjalin hubungan dengan customer
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
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bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional;
Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk
kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
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tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
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make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita
dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
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deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan batang korek kuping untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat kosmetik; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
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untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan
gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk
kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin
carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat
sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; lilin
pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk
lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata;
masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub
pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi
dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi
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untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip
untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara
mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan
untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair;
pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan
tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih
karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih
oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat;
pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang
cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata;
penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil
alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir;
pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas,
bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu
dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
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perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan pembersihan gigi; persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut;
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum
untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet wangi; safrol; sahampoo
untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat
untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat;
sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo
untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci
tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-
obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan
abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan
douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan
furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi
non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
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kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan
meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok;
sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih
gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih,
pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan
pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan
pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan
pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan
non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa
murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan
kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan;
sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan
untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat,
memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk
membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci
buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
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sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker
seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip
pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal;
sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pasta
gigi padat; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips
kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan
pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan
pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu
sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan
lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
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sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:52:13
540   EtiketDID2022099852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mentosari RT 004 RW 002 Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah, 56361

NANI MEILITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Milk Dealer
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===susu segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:54:06
540   EtiketDID2022099853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BIHMAN VILLA RT 008 RW 000 KEL/DESA. ANTASARI KEC. AMUNTAI
TENGAH, HULU SUNGAI UTARA , Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan
Selatan

PT BERKAH BERKILAU INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kennice
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA TOSKA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan
kosmetik; lulur; lulur kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa
obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:54:53
540   EtiketJID2022099854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DR. Semeru No. 20 Ruko No. 1 Lt. 1 RT.03 RW.04, Kel. Kebon Kelapa, Kec.
Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16125

PT RIEFINDO JAYA ABADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEGITIGA EMAS DISTRIBUTION + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Agen penjualan; Distributor; Jasa distribusi; Jasa perdagangan besar (Distributor);

Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada
rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan
rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di bidang produk tembakau,
rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; administrasi usaha; jasa agen pemasaran;
layanan pemasaran online; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
pemasaran; pemasaran internet; pemasaran langsung; pemasaran produk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:59:00
540   EtiketJID2022099855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pahlawan Revolusi No. 15, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. AKUR PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: yo! active.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus

kaki, ikat pinggang; Toko sepatu; Toko serba ada; supermarket; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:59:11
540   EtiketDID2022099856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Lindu No. 5, RT.001/RW.005, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94222

IVANA HARJADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YURE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung

obat; Obat kumur; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun
untuk muka; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Serum bibir; Serum pengencang kulit; Serum
untuk keperluan kosmetik; Spray penyegar mulut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; bahan pewarna rambut;
batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat
kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); deodoran; ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; esens untuk kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu; lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion rambut; losion
setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan;
masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh
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untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; pasta gigi; pelembab anti-penuaan; pelembab
kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemutih gigi berbentuk pena; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi
atau deodoran pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan
perawatan kuku; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan rambut; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih
wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 10:59:52
540   EtiketDID2022099857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Tinggi LK IX, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera
Utara

MARJUKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIGURIH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Dedak;

Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung ketan; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras
hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; menir untuk makanan manusia;
tepung Hunkwe; tepung beras; tepung gandum; tepung jagung; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung kue; tepung
sagu; tepung serbaguna; tepung singkong; tepung tapioka*; tepung terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:00:38
540   EtiketDID2022099858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.rajawali dusun 01 rt 001 rw 002 desa gegesik lor kecamatan gegesik kab cirebon ,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45164

PT SULTHON JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Odelia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu Gold Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); lulur; lulur kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:02:28
540   EtiketDID2022099859
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Rotowijayan No 24 RT 043/RW 012, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55132
Nieta Pricillia Puspitasari, S.E.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kesira
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru, Kuning Kunyit/Mustard
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; keju; olesan keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:03:21
540   EtiketDID2022099860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOANGNGE RT 001 RW OO2 KELURAHAN LAKESSI, Kabupaten Sidenreng
Rappang, Sulawesi Selatan, 91611

JUMRIANI J

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, HIJAU, COKLAT MUDA, DAN PERPADUAN
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Kolonye;
Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik];
deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-
up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh;
lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan
kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
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perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan batang korek kuping untuk
keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim pijat kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
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kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya
untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan
kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata
ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat
untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:04:26
540   EtiketDID2022099861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.JEND. SUDIRMAN LRG ADYAKSA NO.5C RT.004/002 KEL.MAJJELLING
KEC.MARITENGNGAE KAB.SIDENRENG RAPPANG  SULAWESI SELATAN,
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

UGISHATI MUKHTAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bainun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Merah Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk

perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam
mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion;
losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim pelembab kulit
beraroma; Lipstik berbentuk pasta; Sabun Mandi; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal
dari wangi-wangian; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; body lotion untuk keperluan kosmetik; busa pembersih kulit;
eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; lipstik;
pasta gigi; pensil alis; sabun krim tubuh; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:04:56
540   EtiketDID2022099862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6th floor, 3-9-19 Higashi,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0011
JAPAN

E-SMILE Co. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter huruf Jepang Sayonara Danii
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca Sayonara Danii : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===insektisida untuk keperluan rumah tangga; jaringan diresapi dengan penolak serangga; pembasmi serangga; sediaan

pembasmi serangga; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:08:25
540   EtiketDID2022099863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CANGA'AN  RT. 002 RW. 007 KEL. CANGA'AN KEC. UJUNGPANGKAH,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur

NAZILATUL SA'ADAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXULTANCE professional skincare + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : MERAH MUDA, HITAM, KUNING EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;

Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pra-
dibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
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kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:08:51
540   EtiketJID2022099864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL CALUNG VI NO.204 MEKARJAYA , SUKMAJAYA, Kota Depok, Jawa Barat,
16411

WINARTI PUJI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIVEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa agen pengiriman barang; mengatur pengiriman barang; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengiriman

barang; pengiriman barang ekspres===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:12:13
540   EtiketJID2022099865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kota wisata cluster florence H.5/34, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
erlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Happy Play House
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang menampilkan stik lampu LED mainan; Toko mainan anak-anak; jasa grosir untuk mainan; jasa ritel

dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin
permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan toko
grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan mainan;

Halaman 272 dari 604



layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:12:29
540   EtiketDID2022099866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PELITA IB/36 RT 002/RW 003, KEL RAWA BADAK UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230

TILARSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR MAMA AI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Roti manis; brownies; kue kering; kue sus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:13:49
540   EtiketDID2022099867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SIRNAGALIH 1 RT 004 / RW 004 KELURAHAN PASIRLAYUNG
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat,
40192

AZIS IMAMMUDIN RHAMADHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHADIQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana pelindung kaki; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana

panjang untuk pria; celana pendek denim; celana tanaman denim; celana tempur; gaun koktail; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket menjadi pakaian; jaket panjang; jaket
ringan; kemeja berkerah; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk pria; pakaian, alas
kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:14:42
540   EtiketJ122022099868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bali Gg Binaan No. 10 RT.009 RW. 001 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin
Tengah , Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70114

MUHAMMAD S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nyanding Roso
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:15:35
540   EtiketDID2022099869
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Tambun KM. 39.5, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat 17510, Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

PT. Niramas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I'M COCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HUJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Cola [minuman tanpa alkohol]; Jus kelapa [minuman]; Minuman

air kelapa; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu;
Minuman berbahan dasar madu, tanpa alkohol; Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi non-
alkohol mengandung ginseng merah; Minuman gel lidah buaya; Minuman isotonik; Minuman jus anggur; Minuman jus buah
dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol, yaitu,
minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman rasa buah; Minuman sari
kedelai; Minuman sari sayuran; Minuman tanpa alkohol dengan rasa cokelat; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air
kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air kelapa
[minuman]; air mineral [minuman]; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum; air minum dalam
kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-
alkohol; air minum dengan vitamin; air murni (minuman); cola [minuman ringan]; minuman berbahan dasar buah; minuman
berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berenergi; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman berprotein; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman cincau; minuman cola; minuman energi;
minuman gel lidah buaya; minuman isotonik; minuman jeli; minuman kolang kaling; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol;
minuman nata de coco; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman rasa
buah; minuman ringan; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori;
minuman tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum
dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga
dan minuman untuk olah raga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:23:04
540   EtiketDID2022099877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAKAP, RT 005 / RW 016 BUKIT TUNGGAL, JEKAN RAYA, KOTA
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH, Kota Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, 73112

YULITA SARI, AM.KEB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: evkeenskin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Gold, Cokelat, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun

yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan
untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun
tangan cair; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk sabun; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk
sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan
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perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:26:47
540   EtiketJID2022099882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bukit Serua , Apartemen Loftvilles City, Buchida Tower 1 Lt 1 Unit 9, Serua -
Ciputat , Tangerang Selatan 15414, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15414

PT Bikin Polis Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bikin polis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa agen asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:27:07
540   EtiketJID2022099883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai. 21, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H Thamrin No. 2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKONOMI SYARIAH Kebaikan Untuk Semua + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Hijau dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Mengatur dan menyelenggarakan

pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk  halal; Mengatur dan
menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan
budaya dan hiburan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian;
mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi,
pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan konferensi; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:27:37
540   EtiketJID2022099884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Munggang No. 32, RT 009 RW 004, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat
Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13530

Wardoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warung Ayam Pak War + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Warung Ayam Pak = merupakan suatu penamaan; War = merupakan penamaan singkatan dari
Wardoyo, bagian esensial dari nama pemohon

591 Uraian Warna : Merah, emas, putih, abu-abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Warung makan; layanan
makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:29:05
540   EtiketDID2022099885

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Munggang No. 32, RT 009 RW 004, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat
Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13530

Wardoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warung Ayam Pak War + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Warung Ayam Pak = merupakan suatu penamaan; War = merupakan penamaan singkatan dari
Wardoyo, bagian esensial dari nama pemohon

591 Uraian Warna : Merah, emas, putih, abu-abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Serundeng; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam

ungkep; ayam goreng; ayam goreng kremes===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:29:16
540   EtiketDID2022099886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Parung Panjang Atas RT. 004 RW. 008, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
SITI FATIMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMOYZ BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold dan gradasi merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);

Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk tumit; Losion perawatan kulit; Lotion
perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker wajah pembersih
pori-pori; Pembersih Wajah [Cleanser]; Perawatan anti-penuaan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan
kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Serum
kecantikan (kosmetik); Susu untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; busa pembersih tubuh dan wajah; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel-gel perawatan kulit; jel dan
krim untuk mandi shower; kapas kecantikan; kit kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih
tubuh; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim cukur; krim dasar bedak; krim
foundation; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat;
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krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perlindungan rambut; krim pijat, selain untuk
keperluan medis; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; losion dan semprotan untuk rambut; losion rambut; losion susu untuk perawatan kulit; lotion berjemur kosmetik;
lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan
wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker perawatan rambut; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan
pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelindung matahari
(kosmetik); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; perawatan pelurusan rambut; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk
melindungi rambut; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; salep
kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; scrub krim tubuh; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan
kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat
sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan penataan rambut; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas
sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari dan sun block
tanpa obat; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengecat rambut;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum kecantikan; serum perawatan rambut; shampo
rambut; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pembersih untuk perawatan kulit; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; warna
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:30:10
540   EtiketDID2022099887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Munggang No. 32, RT 009 RW 004, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat
Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13530

Wardoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warung Ayam Pak War + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Warung Ayam Pak = merupakan suatu penamaan; War = merupakan penamaan singkatan dari
Wardoyo, bagian esensial dari nama pemohon

591 Uraian Warna : Merah, emas, putih, abu-abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Uduk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:33:18
540   EtiketJID2022099890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Spectra 23 B No. 16,Jl. Jalur Sutera 23B/16, Kota Tangerang, Banten
PT Regenera Inspira Medika
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLINIK HAYANDRA Regenera
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Beberapa sel sedangmembelah diri, tumbuh dan berkembang.
Sisi lain, terliahat seperti circuit board yang melambangkan teknologi, tatanan yang teratur dan
mengalir.
Klinik yang tumbuh dan berkembang diiringi dengan kemajuan teknologi untuk terciptanya pela

591 Uraian Warna : Warna dasar Hayandra , Maroon dan Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik perawatan medis dan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:40:00
540   EtiketDID2022099894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Rotowijayan No 24 RT 043/RW 012, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55132
Nieta Pricillia Puspitasari, S.E.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOMME DE PROVILLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Provile merupakan kepanjangan dari Probiotiques de Caille yang artinya probiotik dari dadih. Sehingga
merk Tomme de Proville berarti Keju Tomme yang mengandung probiotik dari dadih.

591 Uraian Warna : Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keju; keju peram===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:40:42
540   EtiketD122022099895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Penggandingan RT.004 RW. 002 Penggandingan Daha Utara , Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, 71253

AKHMAD MAHDALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Air Mineral MZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:45:06
540   EtiketDID2022099897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TM CIBALAGUNG, Kota Bogor, Jawa Barat
Muhammad Azman, nurul adzkia muthmainnah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Baebee joy
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat muda dan coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk wanita; Baju hangat lengan panjang;

Celana pelindung kaki; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian luar; T-shirt lengan panjang;
T-shirt lengan pendek; Topi kupluk; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria
dan wanita; alas kaki untuk wanita; atasan [pakaian]; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan rajut; atasan untuk anak-anak;
atasan untuk wanita; baju rajut; baju untuk orang dewasa; bando menjadi pakaian; blus lengan panjang; blus lengan pendek;
bodysuits untuk anak-anak; cardigan; celana formal; celana kasual; celana khaki; celana panjang; celana panjang untuk anak-
anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek bayi;
celemek [pakaian]; fedoras; gaun; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; jaket
[pakaian]; jaket lengan panjang; jas hujan; jilbab; jubah hujan; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa;
kain tadah liur bayi; kaus; kaus kaki anak-anak; kaus kaki celana panjang; kaus kaki pria; kaus lengan pendek; kaus tanpa
lengan; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; overall; pakaian; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian formal; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; ponco hujan; pullover berkerudung; puncak untuk orang
dewasa; rok; rok celana; rok maxi; rompi; sandal jepit [alas kaki]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sepatu;
sepatu bayi rajutan; sepatu formal; sepatu hujan; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; sweater bayi; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal dan jilbab; topi; topi
hujan; topi mode; topi rajut; topi rajutan; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-
anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:46:44
540   EtiketDID2022099901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Toar II Blok B IV RT 12/RW 02, KEL. TUGU UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14260

ANDRI PRAYITNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inara31
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:47:55
540   EtiketJID2022099902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vila Valensia PA 7 / 47, RT.003 RW.009, Kel/Desa Babatan, Kec. Wiyung, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

FELICIA SUGIARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEST STUDIO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan pembuatan tembikar; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan

Kebudayaan, Kesenian; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni
rupa; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kursus
pengajaran di bidang seni; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; penyediaan materi-materi seni,
kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:53:00
540   EtiketDID2022099903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk  GB I / 12A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Dicky Perkasa. S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sido Laris
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sido Laris : jadi laris/laku.
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Kuning Emas.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik; linen rumah tangga; tekstil dan pengganti tekstil; tirai tekstil atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:53:15
540   EtiketDID2022099904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kayu Besar Blok A6 Nomor 6, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,  11820

PT. Mitra Maha Cipta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  SOANG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sedotan Lipat; Sedotan Lipat dari bahan logam; Sedotan minum dari plastik; Sendok saji dari plastik; Sikat pembersih

sedotan; Stick es krim; bombilhas [sedotan] untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; cangkir dinding ganda dengan
tutup dan sedotan; cetakan cupcake; cupcake kue cangkir; dispenser kertas toilet; garpu dari kayu untuk memasak; gelas
kertas; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; pemegang sedotan; piring kertas; sedotan; sedotan kertas; sedotan
untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; sedotan untuk minum; sendok es krim; sendok kayu [peralatan dapur]; sumpit;
tusuk gigi; tusuk sate memasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:53:23
540   EtiketJID2022099905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAMP. MANGGA RT. 001 RW. 005 KEL. TUGU SELATAN KEC. KOJA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

VERLIANA LEDY MULYASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VERLINA WEDDING ORGANIZER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi

pesta dan resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:55:34
540   EtiketJID2022099906

730 Nama Pemohon : PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
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Alamat Pemohon : Jl.Kenjeran No.395-397-399, Kel. Gading - Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60134

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trust In Gold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===fabrikasi logam dan layanan finishing; jasa manufaktur; pelapisan emas; pelapisan logam; pelapisan perak; pematerian;

pemurnian logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:55:52
540   EtiketJID2022099907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LORONG O - V NO. 9 RT. 010 RW. 005 KEL. KOJA KEC. KOJA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14220

SITI LATIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Ban
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang menyediakan makanan

dan minuman; katering makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 11:56:55
540   EtiketD012022099908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Merdeka No.24, Kampung Simpang IV Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe , Kota Lhokseumawe, Aceh, 24351

SYAFRUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACEH SPICES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu masak dalam bentuk bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:00:43
540   EtiketDID2022099909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kebayunan Tapos No. 18, Kota Depok, Jawa Barat, 16457
PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CELCIUS
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Bawahan [pakaian]; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; alas kaki; atasan

[pakaian]; atasan rajut; atasan untuk wanita; baju rajut; blazer; blus [pakaian bisnis]; celana boxer; celana kasual; celana kulit;
celana panjang untuk pria; ikat pinggang; jaket [pakaian]; jaket denim; jas kulit; kaos; kaus kaki celana panjang; kemeja
berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kulit; kombinasi [pakaian]; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk
wanita; overshirts; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian santai; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu kerja; setelan celana untuk wanita; setelan jas; skort denim;
sweater ringan; topi bersepeda; topi rajut; topi rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:07:17
540   EtiketDID2022099910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Kelapa Permai BD 1/9 Rt.007/013, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13430

Wim Hendrasto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yayang accessories
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau,ungu,kuning,biru, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===glitter kuku; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; pemutih kuku;

pena cat kuku; penghilang cat kuku; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; sediaan perbaikan kuku;
stiker nail art; tips kuku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:10:37
540   EtiketDID2022099911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cidikit Girang Ds. Cidikit Kec. Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, 42393
Iyong

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keripik Pisang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah,kuning,hitam.putih,hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:11:06
540   EtiketDID2022099912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MANGGAR BLOK Y GG IV  / 18 RT 16/RW 08, KEL. LAGOA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

SITI MAIMUNAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASRENGMAY91
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:12:48
540   EtiketDID2022099913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUKIT GADING MEDITERANIA AB 28 Kelapa Gading Barat, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

YESSICA NOVIANI S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIVWELL DELIGHT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; camilan

granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:13:32
540   EtiketJID2022099914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No. 72 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Pademangan Barat, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Euis Kartika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tipiqiyas catering
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:14:20
540   EtiketDID2022099915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusunawa Marunda Blok B11/406 RT.011/011, Kelurahan Marunda, Kecamatan
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14150

Siti Rachmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DINDA'sCake
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Colat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Bubuk untuk membuat roti; Es Konsumsi; Kakao; Produk kue dan kembang gula; Tepung dan sediaan-sediaan

yang terbuat dari gandum; bahan pengganti kopi; cuka; es; garam; gula; kopi; madu, madu sirup; ragi*; rempah-rempah; roti*;
tapioka; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:17:52
540   EtiketDID2022099916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN MARS RAYA NO.53 VCM, RT 001, RW 013, Kelurahan Pisangan,
NELIA C. MOLATO
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Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, Kota
Tangerang Selatan, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ISLAND SECRETS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TULISAN PUTIH, LABEL HITAM, FONT: ROLLGATES LUXURY
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===lilin aroma aromaterapi; lilin wangi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:18:02
540   EtiketDID2022099917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sempurna No. 29, RT.007/RW.008, Kel. Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung,
Jawa Barat

Drg. AAN SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LERENG ANTENG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kaos tanpa lengan;

Kerudung kepala; Mukena; Pashmina; Sarung tangan bayi; Songkok (Peci); Sweater; Tutup kepala; alas kaki; baju kaos
[pakaian]; bra; cadar; celana; celana dalam; dalaman jilbab; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas
[pakaian]; jas hujan; jilbab; kain tadah liur bayi; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kemeja; pakaian;
pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-
anak; piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
rajutan; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:25:06
540   EtiketDID2022099919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Sutan Syahrir No 96A, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57129
Didik Prabowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rodaliz, liz berarti listrik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, dan abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa layanan pengaturan

penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa pemesan dan
penjualan barang secara online; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan
jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online
untuk sepeda listrik; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan
transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Memberikan informasi untuk penjualan barang
orang lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online
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atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penyediaan promosi barang
dan jasa melalui periklanan; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara
online; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku
cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; promosi penjualan; showroom penjualan kendaraan bermotor===
===Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Alat untuk penggerak
pada tanah, di udara atau di air; Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim
pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan [bagian dari kendaraan darat]; Ban dalam untuk kendaraan; Coil spring
untuk suspensi kendaraan darat; Inflator pompa angin ban; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Motor
untuk kendaraan; Panel interior untuk mobil; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Tas organizer, jaring, dan baki yang
disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Transmisi untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan; as roda untuk
kendaraan darat; as roda untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat;
ban untuk kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk
kendaraan; bantalan roda untuk kendaraan darat; batang derek untuk kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; bilah
penghapus kaca depan untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; bumper untuk mobil; casis untuk kendaraan
darat; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flaps lumpur untuk kendaraan; frame
plat; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gigi
drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; hub roda kendaraan; hub roda kendaraan; jaring
bagasi untuk kendaraan; jendela kendaraan; kaca depan; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kaliper
rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan
darat; kantong udara tiup untuk digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara
untuk kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kendaraan; kendaraan darat; kendaraan dipasang cover untuk mobil;
kendaraan rekreasi; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kerudung untuk mesin kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; lengan idler [bagian dari kendaraan]; liners dipasang untuk
area kargo kendaraan; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat;
mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mobil listrik; motor listrik untuk mobil; motor untuk kendaraan darat; motor, listrik,
untuk kendaraan darat; panel pintu untuk kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; papan berjalan untuk kendaraan darat;
papan kendaraan berjalan; pegas [kendaraan darat]; pelek roda; pelindung matahari [bagian-bagian kendaraan]; pembatasan
kepala untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pemegang cangkir
untuk kendaraan;; Braket bawah sepeda; Headset (bagian sepeda); Jok sepeda; Kabel gas untuk sepeda motor; Kendaraan
Roda Tiga Listrik; Klakson sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk
sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Pesan kursi sepeda; SEPEDA YANG DILENGKAPI
MOTOR KECIL; Sadel sepeda; Sepeda listrik; Skuter listrik; Troli listrik untuk golf; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan;
ban sepeda; ban tubeless untuk sepeda; becak listrik; bus bertenaga listrik; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan
bertenaga listrik; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik
swadaya; kursi roda bertenaga listrik; kursi roda listrik; lipat sepeda listrik; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mobil listrik;
mobil listrik sel bahan bakar; moped listrik; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil; motor, listrik,
untuk kendaraan darat; roda sepeda; roda-roda sepeda; sepeda; sepeda beroda tiga; sepeda lipat; sepeda motor listrik;
sepeda roda tiga; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing;
skuter listrik satu roda self-balancing; unicycles listrik; unicycles listrik self-balancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:25:24
540   EtiketDID2022099920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayjend Sungkono No. 149-151 Blok R, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan
Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60227

PT. ASRI JAYA RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PR PANEN RAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk keperluan pertanian; pupuk anorganik; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:27:33
540   EtiketJID2022099921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRIYA SATRIA INDAH SUMAMPIR RT 002 RW 007 Kel. Sumampir Kec.
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 563125

RURY IRIYANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOKIE PETSHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Putih, Kuning dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara

online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko
eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Layanan grosir; Layanan
toko ritel online; Ritel online; belanja online; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk sampah untuk
hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; layanan
eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan
grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk tempat tidur untuk
hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk hewan; layanan pemasaran online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk makanan hewan
peliharaan; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk
sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel
yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir
menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan
toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko ritel menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan
toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel on-
line yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk
hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; supplier; toko; toko grosir; toko-toko===
===layanan mandi hewan peliharaan; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan;
perawatan hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:30:55
540   EtiketJID2022099922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WALANG TIMUR NO. 27A RT 08/RW 12, KEL. TUGU UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

SYLVIA WIHARJANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dapur empie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:32:11
540   EtiketDID2022099923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mantung, RT/RW. 001/014, Kel/Desa. Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

FITRIANA NUR HIDAYATI, S. Farm
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: drracik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan
rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel
mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion
untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Highlighter krim (kosmetik);
Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu
wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit
sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan
untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk
bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim
untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel,
lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up
remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori;
Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak
memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi
dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat;
Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan
kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata,
pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk
digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum;
Vitamin rambut; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna
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kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi;
bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas
dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit
tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi
tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar
bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan
padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan
wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu
dan garam; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion
bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah;
losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar
bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak jenggot; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki
rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum
dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; pasta gigi; pasta gigi bayi;
pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina
untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan
sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
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perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun
batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi
berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung
obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-
obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu;
sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat
untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki;
sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran
manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk
mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa
untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk
mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor;
sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan deodoran feminin; semprotan
deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya
berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:34:49
540   EtiketJID2022099924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Baru VI/2C RT.012 RW.007, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460

CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEYOND FIGHTER & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEYOND = melebihi/lebih dari/ lebih dari sekedar/melampaui, FIGHTER= petarung/pejuang
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Penyelenggara acara olahraga; instruksi kebugaran fisik;
instruksi taekwondo; jasa pelatihan beladiri; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah
dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan
klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; melakukan acara hiburan,
acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kelas kebugaran;
melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; pelatihan
kebugaran fisik; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pendidikan kesehatan fisik; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri; penyelenggaraan kompetisi
olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:36:20
540   EtiketJID2022099925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL NUSA INDAH A/27, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
SENDY DEWANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Matjar Nasi goreng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:40:01
540   EtiketJID2022099926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kampung Muka Rt. 009 Rw. 004 Kel. Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14430

Siti Aminah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Pecel sayur Mpok Mineh
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Salem, Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:41:48
540   EtiketDID2022099927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Enjong II Gg Boneng No. 130 RT 009 RW 010 KELURAHAN KALISARI
KECAMATAN PASAR REBO KOTA JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

KASMIJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROTI NDESO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : JINGGA/ ORANGE DAN COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti asin; Roti bun dengan selai; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti pastry;

Roti tawar manis; Roti, sandwich, biskuit; kue basah; kue kering; produk-produk roti untuk makanan; roti bebas gluten; roti
berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun; roti gulung; roti oriental; roti pita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:43:07
540   EtiketDID2022099928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kejayaan Belakang No. 9, RT 08 Rw 01, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11140

Sjarif

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hunais
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kotak dengan warna dasar Blue Black #00094B dan warna tulisan merek Hunais warna Cream #fffdd0
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Pakaian muslim; baju busana muslim; dalaman jilbab; gamis; jilbab;

pakaian olahraga muslim; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:45:01
540   EtiketDID2022099929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl maleer timur no 63/113, Kota Bandung, Jawa Barat
herin yudha pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi;

colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair; wewangian dan wangi-
wangian; wewangian dan wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:48:08
540   EtiketJID2022099930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevar Barat Raya Blok LC 7 No 49-51, Kelapa Gading, Jakarta Utara., Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Yayasan Pelayanan Gelombang Kesembuhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ray Ruswandha S.H.,
Kelapa Gading Square Blok B No 28  Jalan Boulevard Barat Raya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AREOPAGUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Merah Marun.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko buku dan alat-alat tulis===

===layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
penerbitan buku pelajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:48:28
540   EtiketDID2022099931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Pergudangan Blessindo Gudang 88, Kabupaten Tangerang, Banten
CV. DUTA NIAGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MACAN SILVER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MACAN SILVER : macan perak.
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alumunium ceiling (langit-langit); Alumunium extrusi; Alumunium single panel; Atap logam; Bahan bertulang dari logam

untuk bangunan; Bahan penguat dari logam untuk beton; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja Profil;
Baja lapis aluminium; Baja ringan seng; Batang lempengan campuran alumunium; Campuran dalam bentuk pelat, penempaan
dan blok untuk membuat cetakan dan perkakas; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow
aluminium; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Jaring Baja untuk bahan bangunan; Jepitan
kabel dan pipa dari logam; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kusen dari aluminium; Lantai dari logam; Lembar
lindung atap dari logam; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan
dengan lapisan seng dan almunium; Pagar Tipe BRC; Panel Komposit Aluminium; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk
roofing; Panel atap dari logam; Papan penutup tepi atap dari logam; Pengencang penguncian panel; Pengencang yang terdiri
dari sambungan, cincin penahan dan wadah; Pintu aluminium; Pipa aluminium; Produk Baja Tulangan Beton; Profil aluminium
untuk bangunan; Rangka atap baja ringan; Sambungan atap dari logam; Spendek dari logam; U Channel aluminium; Wadah-
wadah dari logam (tempat penyimpanan, pengangkutan); aluminium dan campurannya; atap baja ringan; bahan logam untuk
bangunan atau konstruksi; baja beton; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; baja lembaran lapis seng; baut
logam; bingkai jendela aluminium; kasa nyamuk dari aluminium; kusen aluminium; lembaran baja galvanis; logam biasa dan
paduan mereka, bijih; mur logam; panel bangunan dari logam; pipa dan tabung logam; plat stainles anti karat; profil dari
alumunium; stud baja untuk bahan bangunan; tangki penyimpanan logam dan atap untuk itu; tutup atap dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:50:56
540   EtiketDID2022099933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sungai Parit RT. 037/RW. 001 .SMP 3 Banjarbaru, Perumahan Bumi Hunian
Permai 2, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan, 70733, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70733

Mardiyah Umar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : DYH SKIN GLOW
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu, Hijau, Merah Muda, Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body

butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari
persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti penuaan; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:51:15
540   EtiketDID2022099934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kp bojong, Kabupaten Tangerang, Banten
WAHIDI MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAOLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket sablon; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Switer sablon; T-shirt sablon; cleat untuk melekat

pada sepatu olahraga; pakaian; pakaian santai; sepatu bersepeda; sepatu bot untuk olahraga; sepatu kulit; sepatu olahraga;
sepatu santai; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:53:19
540   EtiketDID2022099935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAYU PUTIH SELATAN VI NO.23 RT 003 RW 005 KELURAHAN PULO GADUNG
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

IKE YASINTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Greeny Bites
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===dimsum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:53:48
540   EtiketDID2022099936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SWASEMBADA TIMUR XVI/77 RT 07 RW 05, KEL. KEBON BAWANG, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

RUSMALA CITRA NURAIDHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Dimsumore
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar daging; produk-produk

berbahan dasar daging ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:54:30
540   EtiketJID2022099937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kintamani Blok LF No. 12 A, RT.002/ RW.017, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres -
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

YULIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER LITTLE BLESSING + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe-kafe;

Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:59:31
540   EtiketDID2022099938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 44, Wai Shiwu, Shiwu Village, Baishe Township, Lanxi City, Zhejiang Province,
China

Ni Zhonghua

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K2SUMMIT DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 9, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket bulu atau wol; celana mandi; celana panjang yang ketat; celemek [pakaian]; kaos kaki panjang; korset; masker tidur;

overall; pakaian; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian tahan air; ponco; sarung tangan [pakaian]; sepatu;
sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu olahraga; topi; topi mandi===
===Kacamata renang; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan
jiwa; helm pelindung untuk olahraga; jaket keselamatan; kacamata; kacamata untuk olahraga; kanta mata; klip hidung untuk
penyelam dan perenang; pakaian selam; pedometer; pelampung; peluit olahraga; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga
mulut untuk olahraga; penyumbat telinga untuk penyelam; rakit yang menyelamatkan jiwa; sarung tangan untuk penyelam;
sekoci; topeng penyelam===
===Bola untuk bermain olah-raga; Pelindung pergelangan tangan untuk penggunaan atletik; alat untuk memancing; badminton
uprights; dumbbell; harness pendaki; jaring untuk olahraga; kaset pegangan untuk raket; kolam renang [artikel bermain]; meja
untuk tenis meja; mesin untuk latihan fisik; panggilan game berburu; papan selancar; peralatan pembentukan badan);
permainan catur; permainan papan; raket; sarung tangan untuk game; sepatu es; treadmill untuk digunakan dalam latihan
fisik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 12:59:35
540   EtiketDID2022099939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok G.X.S/18 Rt.004 Rw.013, Pluit - Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JOHNNY KOSWARA

Halaman 294 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jonkos Van Panda
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-

sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic
ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-
obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Bahan pembasmi kuman; Balsem untuk keperluan medis;
Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi yang terbuat dari
kertas dan/atu selulosa; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; KERTAS PENANGKAP LALAT; Kapas yang
disterilkan; Korek kuping untuk keperluan medis; LAK GIGI; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; MINYAK ANGIN; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; OBAT CACING; Obat kumur dan
penyegar nafas mengandung obat; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut wanita; Plester; Popok;
Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dari vitamin; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen yang
mengandung vitamin C; TONIK OBAT KUAT; alkohol untuk keperluan farmasi; anthelmintik (obat cacing); bahan untuk
penambal gigi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deterjen untuk
keperluan medis; enzim untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; hasil-hasil farmasi; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kamper untuk keperluan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas untuk keperluan
medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapur barus; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; makanan/minuman suplemen kesehatan; minyak ikan untuk keperluan medis; obat anti gigitan nyamuk
dan serangga dalam bentuk cairan; obat antijamur; obat kumur untuk keperluan medis; obat luar berbahan baku herbal; obat
luar berbahan baku kimiawi; obat nyamuk bakar; obat pereda luka bakar; obat untuk keringat kaki; obat-obatan farmasi;
pembalut luka; perekat gigi; perekat untuk gigi palsu; pita perekat untuk keperluan medis; plester; plester tempel untuk
keperluan medis; plester, bahan untuk pembalut; popok bayi; popok dewasa; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; salep
untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat; sediaan antibiotik; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis;
sediaan obat nyamuk; sediaan pemurnian udara; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan untuk diagnosa
kehamilan; sediaan vitamin C; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; semprotan pendingin untuk keperluan medis; sirup obat batuk; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen mineral; suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:00:32
540   EtiketDID2022099940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lodan Dalam 2B No. 16 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Ancol, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430

Farida Aryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARHA BABY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk Bayi; Kain untuk kaus kaki; handuk berkerudung untuk bayi; kain bedong untuk bayi; kain digunakan dalam

membuat popok; kain untuk popok; sarung bantal bayi; selimut dekoratif; sprei bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:02:01
540   EtiketJ152022099941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Cendrawasih Square Blok D No. 9, Jl. Cendrawasih, Kel. Sambung Jawa, Kec.
Mamajang, Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90134

PT. Multi Edukasi Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CMCP CERTIFIED MODERN CIRCUMCISION PROGRAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, Hitam dan Merah Marun
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pelatihan dan pendidikan; instruksi dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan; pembinaan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:02:55
540   EtiketDID2022099942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. B LAGOA TRS GG. IV C II/14 RT 011/RW 003, KEL. LAGOA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

AMIRULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAZIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam kremes===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:03:20
540   EtiketDID2022099943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bunut Sari, Gang Janji Nomor 7, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361

I Kadek Karya Yoga Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RDNB JEWELRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); anting-anting emas; anting-anting perak; cincin (perhiasan);

cincin berlapis perak; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gelang
emas; gelang perak; jam tangan perak; kalung [perhiasan]; kalung perak; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan
pembuatan jam, serta perhiasan; kotak untuk perhiasan; liontin (perhiasan); medallion (perhiasan); ornamen baju dalam
bentuk perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; peniti hias bros (perhiasan); perhiasan emas; perhiasan kostum; perhiasan
pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan untuk tubuh; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-
jewelry)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:03:33
540   EtiketDID2022099944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok G.X.S/18 Rt.004 Rw.013, Pluit - Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JOHNNY KOSWARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jonkos Van Star
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-

sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic
ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-
obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Bahan pembasmi kuman; Balsem untuk keperluan medis;
Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi yang terbuat dari
kertas dan/atu selulosa; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; KERTAS PENANGKAP LALAT; Kapas yang
disterilkan; Korek kuping untuk keperluan medis; LAK GIGI; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; MINYAK ANGIN; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; OBAT CACING; Obat kumur dan
penyegar nafas mengandung obat; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut wanita; Plester; Popok;
Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dari vitamin; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen yang
mengandung vitamin C; TONIK OBAT KUAT; alkohol untuk keperluan farmasi; anthelmintik (obat cacing); bahan untuk
penambal gigi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deterjen untuk
keperluan medis; enzim untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; hasil-hasil farmasi; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kamper untuk keperluan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas untuk keperluan
medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapur barus; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; makanan/minuman suplemen kesehatan; minyak ikan untuk keperluan medis; obat anti gigitan nyamuk
dan serangga dalam bentuk cairan; obat antijamur; obat kumur untuk keperluan medis; obat luar berbahan baku herbal; obat
luar berbahan baku kimiawi; obat nyamuk bakar; obat pereda luka bakar; obat untuk keringat kaki; obat-obatan farmasi;
pembalut luka; perekat gigi; perekat untuk gigi palsu; pita perekat untuk keperluan medis; plester; plester tempel untuk
keperluan medis; plester, bahan untuk pembalut; popok bayi; popok dewasa; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; salep
untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat; sediaan antibiotik; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis;
sediaan obat nyamuk; sediaan pemurnian udara; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan untuk diagnosa
kehamilan; sediaan vitamin C; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; semprotan pendingin untuk keperluan medis; sirup obat batuk; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen mineral; suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:03:51
540   EtiketJID2022099945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bunut Sari, Gang Janji Nomor 7, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361

I Kadek Karya Yoga Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RDNB JEWELRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman

situs web online yang disesuaikan; Layanan penyimpanan data elektronik; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh
di bidang manajemen bisnis; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk
media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting situs web di Internet;
jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating)
konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media sosial; membuat dan memelihara
situs web; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya
dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; penyediaan situs media sosial; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam
jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial;
hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan
(dalam jaringan); jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan
yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media sosial; menyediakan konsultasi teknologi di bidang
media sosial; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan
solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan
yang dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan
otomatisasi pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran dan periklanan yang dapat disesuaikan manajemen dan
publikasi media sosial dan analisis bisnis; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial
dan akun pengguna; penyediaan situs media sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:05:01
540   EtiketDID2022099946

Halaman 297 dari 604



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEMBAR BARAT BARU NO.8, CIGERELENG, REGOL, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40253

IRENE NOVIANA, NATASHA CLARISSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FREUND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; Gaun malam; Pakaian wanita; T-shirt lengan panjang; alas

kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria dan wanita; atasan rajut; baju hangat; baju rajut; baju tidur; blus lengan panjang;
celana kasual; celana khaki; dasi; gaun koktail; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; jaket lengan
panjang; jaket panjang; jaket ringan; kaos grafis; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja lengan panjang; legging [celana
panjang]; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian dalam; pakaian dalam panjang; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian
kasual untuk  bersantai; pakaian linen; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; rok maxi; rok mini; sandal jepit [alas
kaki]; sandal kulit; selop; sepatu; sepatu datar; sepatu santai; setelan jas; sweater katun; sweater ringan; syal yang melingkar
di leher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:08:55
540   EtiketDID2022099947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Utan Rt 08 Rw 09, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Elina Prastia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Raffael
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:09:22
540   EtiketDID2022099948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SOKA JINGGA KAV. DKI 1 BLOK 75 NO. 24, RT. 004/RW. 010, KEL. MERUYA
UTARA, KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ARDO J. SEBASTIAN BAKTINADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KASMARA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KASMARA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:13:15
540   EtiketJID2022099949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenjeran No.395-397-399, Kel. Gading - Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60134

PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA

Halaman 298 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trust In Gold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===fabrikasi logam dan layanan finishing; jasa manufaktur; pelapisan emas; pelapisan logam; pelapisan perak; pematerian;

pemurnian logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:15:02
540   EtiketJID2022099950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wesfarmers Hse, L11
40 The Esplanade
PERTH WA 6000
AUSTRALIA

The Workwear Group Pty Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINGGEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KINGGEE : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Akuntansi; Iklan; Jasa eceran atau grosiran

untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa konsultasi
usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan
grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa
toko eceran; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pakaian; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan grosir;
Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; MINI MARKET; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; PASAR SWALAYAN; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan layanan
pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi
mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Promosi
barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi secara online pada jaringan komputer; jasa distribusi di
bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa periklanan dan manajemen; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar,
celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung,
selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur,
sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari,
bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam;
jasa ritel; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan ritel online; manajemen bisnis, administrasi,
konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; pengiklanan penjualan
melalui pos (direct mail advertising); penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:17:01
540   EtiketDID2022099951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. JELAMBAR UTAMA III/4.E RT. 001/RW. 008 KEL. JELAMBAR, KEC. GROGOL
MICHAEL KOSASIH, STEFFEN KHOSASIH
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PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kelvin Wibawa S.H.,
Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLETCHER FCR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan anti gesekan untuk mesin; kopling dan sabuk (belting) mesin; kopling mesin dan komponen transmisi untuk

mesin; kopling mesin dan transmisi komponen, selain untuk kendaraan darat, dan bagian untuk itu; kopling pengaman untuk
mesin; kopling poros untuk mesin; kopling untuk mesin; mesin untuk karet manufaktur; mesin untuk pengolahan karet; mesin
untuk produksi material pengemasan; peredam kejut untuk mesin; peredam tekanan [bagian-bagian mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:18:52
540   EtiketDID2022099952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Harapan - RC - 06 RT. 008 RW. 004 Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60187

HUDIBJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRO ATT & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; alas kaki; alas kaki untuk pria dan wanita; sandal; sepatu; sepatu bot; sepatu

olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu ski; sol sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:19:00
540   EtiketDID2022099953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT GADING NIAS RESIDENCE D/05/ND PEGANGSAAN DUA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Yuliane Sinta Toendan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANNE KITCHEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Tua, Orange, Hitam, Biru Muda, Ungu Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cream Soup; Minuman berbahan dasar susu; Sate Ayam; bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:20:10
540   EtiketJID2022099954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Aminta Suite 902, Jl. TB Simatupang Kav. 10, RT. 006/RW. 014, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12310, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT Stellarindo Kreasi Tritama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Asian Sound Syndicate
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; mengatur acara

film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan
acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser musik; organisasi
dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk
tujuan amal; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara
musik; pengaturan acara musik; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc
jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; penyelenggaraan acara musik; produksi konser musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:21:56
540   EtiketDID2022099955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN DUKUH V NO 15  RT 009 RW 003 KELURAHAN DUKUH KECAMATAN
KRAMAT JATI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510

TRISNANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mi_Leaa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:22:10
540   EtiketDID2022099956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: tmn kebun jeruk blok j4/14, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630
christian gary kasim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inpimera
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Merah, merah jambu, oranye, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pot Tanaman; keranjang tanaman; nampan budidaya bunga dan tanaman; pemegang tanaman; pot bunga; pot tanaman

hidroponik untuk berkebun di rumah; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:23:02
540   EtiketDID2022099957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-19, Sannomiya-Cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan
Kabushiki Kaisha DONQ (DONQ Co., Ltd.)
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Novita Sari Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOHAN & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa pemesanan secara online dan jasa

penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng,
sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan
minuman; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik
dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk
pisau dapur; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi===
===Agar-agar buah (gula-gula); Kue; Roti kering; Saus Worcestershire; biji cokelat; biskuit; bumbu; béchamel [saus putih];
campuran donat instan; campuran gula-gula instan; campuran panekuk instan; campuran puding pencuci mulut instan; donat;
es krim; fruktosa untuk keperluan kuliner; glukosa untuk keperluan kuliner; gula; gula batu; gula kristal (selain gula-gula); gula-
gula; hamburger [sandwich]; hot dog [sandwich], pai daging; kerupuk; kopi; kue bolu; kue kering; kue tart; madu; maltosa;
mayones; pai; panekuk; persiapan sereal; petits fours [kue]; pizza; puding; roti berlapis; roti bun; roti bun kukus yang diisi
dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti*; saus daging; saus salad; saus tomat; sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sorbet
(es); teh; tepung*; wafel; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:34:28
540   EtiketJID2022099959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Rt.
000/Rw. 000, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. MAHAKARYA DIGDAYA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARANYA ARANYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 13:36:05
540   EtiketDID2022099960

Halaman 302 dari 604



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot 46A, Biyagama Export Processing Zone, Walgama, Malwana, Sri Lanka
NOYON LANKA (PRIVATE) LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kusno Hadi S.Si
BATAVIA PATENTSERVIS ASIA, Kartika Chandra Office Tower, 4th Floor, Suite
409, Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLANETONES + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24, 40, 25, 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan tekstil; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; linen rumah tangga; tekstil dan pengganti tekstil; tirai dari tekstil===

===daur ulang limbah; layanan pencelupan; menerapkan sentuhan akhir pada tekstil; menyulam; merajut dan mewarnai kain
[perawatan bahan]; pencampuran cat; pencelupan kain; pencelupan tekstil; penjahit khusus; perawatan bahan; quilting; tenun
tekstil; warping tekstil===
===Alas kaki untuk olahraga.; Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Kaos tanpa lengan; Pakaian Tidur; Rok dalam [pakaian dalam]; bingkai topi [kerangka]; bra; bra
olahraga pelembab kelembaban; bralettes; celana; celana dalam; celana dalam wanita; celana ketat; celana olahraga
kelembaban; celana panjang; celana pendek; celana pendek atletik yang dilengkapi bantalan penyerap; gaun; gaun rajut;
gussets [bagian dari pakaian]; kantong untuk pakaian; kaos; kaos kaki; kaus kaki; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
olahraga; kemeja; kemeja olahraga kelembaban; kostum topeng; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; manset; pakaian
dalam; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian jadi; pakaian kedap air; pakaian luar
tahan air; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang yang dilengkapi bantalan penyerap; pakaian tahan air; pakaian tahan
air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian, alas kaki
dan tutup kepala; pelindung kaki (celana); pembentuk tubuh [pakaian dalam]; penghangatan untuk kaki; piyama; puncak topi;
rajutan [pakaian]; rompi; sarung tangan ski; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu
hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu senam; sepatu sepak bola;
sepatu ski; sepatu tahan air; seragam judo; seragam karate; singlet olahraga; stoking; sweater===
===pita dan pita pakaian; renda, kepang dan sulaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:39:47
540   EtiketDID2022100021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEROJA NO. 14 KOMPLEK CEMARA ASRI, SAMPALI, PERCUT SEI TUAN,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

WILSEN LIUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IONIC DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor;

Aparatus dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan perangkat memori
periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus identifikasi biometrik; Aparatus pendeteksi asap; Aparatus
pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa
(supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali
listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus transaksi keuangan elektronik;
Aparatus transfer data interaktif; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel];
Hiasan pelindung saklar listrik; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi;
Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi
audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kabel listrik,
harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan
kabel-kabel listrik; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Pengukur amper; Peralatan kendali listrik
tanpa kabel jarak jauh; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa
aparat mengajar; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan,
pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa
dan pendidikan; Pipa saluran kabel listrik; Saklar Kecil Pengganti; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sistem kabel
gantung (listrik),; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Stabilizer listrik; Stop kontak; alat pemadam kebakaran untuk
mobil; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pengkait kabel listrik; alat penyangga kabel listrik; aparat
pemantauan keamanan listrik untuk digunakan di bidang otomotif; aparat pemantauan kendaraan; aparat pengawasan
keamanan; aparat untuk memeriksa surat stempel; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik
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selain generator; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan
pengecekan; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen
penimbang; aparatus dan instrumen penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan
instrumen untuk mengendalikan dan memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memonitor aliran air; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi,
mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus
dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas
yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang
menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan
optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus
elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi; aparatus generasi suara; aparatus inspeksi untuk sirkuit
terpadu dan cip memori semikonduktor; aparatus inspeksi untuk substrat semikonduktor; aparatus inspeksi untuk wafer
semikonduktor; aparatus komputasi awan; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus
penghasil sinyal elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus
pengukur kecepatan untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan
telepon digital; aparatus serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis;
aparatus transvasing oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik
yang ditampilkan di layar; aparatus untuk komunikasi elektronik; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk
mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus
untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau
reproduksi data elektronik; benang pengenal untuk kabel listrik; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman
suara; distribusi daya atau perangkat dan aparatus kontrol; ducting untuk kabel listrik; kabel adaptor listrik untuk headset;
kabel dan kabel listrik; kabel ekstensi listrik; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik
untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel perpanjangan daya listrik; kendali jarak jauh, baterai
(battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas;
konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; kontak/saklar yang diputar; kotak sambungan untuk kabel listrik; lengan
sambungan untuk kabel listrik; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; pelat saklar listrik; pembawa
data magnetik; peralatan pengolah kata; peralatan suplai daya bebas gangguan; perangkat keras komputer yang terdiri dari
casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; regulator tegangan; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor;
saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya
listrik untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salut lindung untuk
kabel listrik; sambungan untuk kabel listrik   ; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung untuk kabel listrik; sensor
(aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem keamanan dan
pengawasan di perumahan; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; voltmeter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:41:18
540   EtiketDID2022100022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blugreen Office Unit A, Lantai 2, Jalan Lingkar Luar Barat Kavling 88 Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Ezmart Electronic Commerce Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M.L Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket bulu atau wol; Rompi; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Syal; Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; bando

[pakaian]; baret; celana panjang; corselets; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas; jilbab; kamisol; kaos; kaus kaki;
kemeja; kemeja lengan pendek; korset; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; pakaian; pakaian bersulam; pakaian jadi;
rajutan [pakaian]; rok; syal; topi; turban; visor menjadi headwear===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:41:56
540   EtiketDID2022100023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukawati, No. 8, Manurunge, Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
PT. KEDAI RAKYAT INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATHYMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa

penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa/layanan akomodasi untuk
pertemuan (meetings); Kafe kopi; Kafe-kafe; Kantin; Kedai; Kedai minuman panas dan dingin; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe;
Layanan perjamuan; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; kafe; kafe
bermain anak-anak; layanan bar; layanan bartending; layanan informasi bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro,
dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; penyajian makanan dan
minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan;
penyewaan ruang serba guna; persewaan tenda; warung kopi===
===Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula
aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan
susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman dengan
bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan
bubuk coklat; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; biji kopi panggang; campuran kopi; campuran kopi
hitam dengan susu panas; es kopi; esensi kopi; kantong kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi giling; kopi rempah;
kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa
susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan untuk
membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:42:34
540   EtiketDID2022100024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 532, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province,
China

MENG WEILIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WATCHYOU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat pembentuk otot pada
tangan; Alat pembentuk otot perut; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat-alat pelindung dalam olah raga; Balon
mainan; Balon tiup; Bar dinding untuk senam; Bola air; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket,
barang pelindung yang diperkuat untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan;
Bola ukuran apa saja; Bola, tee, dan penanda golf; Cones bola kerucut; Indikator gigitan (untuk memancing); Koper untuk
memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Kotak
memancing [peralatan memancing]; Kotak untuk umpan bentuk lalat [peralatan memancing]; Lemari papan permainan panah-
panahan; Mainan LED tongkat cahaya; Mainan bola bean bag; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
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kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat
dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak
aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan
mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan;
bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan
yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan
sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan
dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pegangan untuk bat tenis meja; Pelindung pinggul yang khusus dibuat
untuk memancing; Penanda tee golf; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang
pancing); Penghilang kail ikan [memancing]; Peralatan olah raga; Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan tenis,
yaitu, bola tenis; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perlengkapan alat senam dan olahraga; Permainan yang
menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan;
rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan;
kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga
(kecuali pakaian, alas kaki dan matras); Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki
dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan
olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan
olahraga); Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-
perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Pi atas; Pita pegangan untuk raket soft tennis; Pita/ikatan senam; Rak tongkat
pemukul bola biliar; Rangkaian kail pada umpan untuk Tenya Fishing; Senar untuk memancing; Sirip untuk berenang; Skittles;
Tali senam; Tanda pengenal tas golf; Tas khusus diadaptasi untuk peralatan tenis; Tas untuk untuk memancing; Tenda
mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki
lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung
tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan; Tongkat pemukul
permainan kriket; Tongkat untuk memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan
bungkusan tongkat golf; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk kendaraan
mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan
rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat genggam untuk permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan
koin/konter, otomatis); alat mainan; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat pembuat sudut derajat ski; alat perbaikan
divot [aksesoris golf]; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat permainan lelucon praktis; alat
untuk memancing; alat untuk memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat-alat
olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau
memancing; aroma umpan untuk memancing; artikel pakaian untuk mainan; artikel senam dan olahraga; boneka mainan
berkarakter; deck skateboard; game, mainan dan mainan; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; model
mainan; papan luncur; tokoh mainan; balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band pegangan untuk raket tenis
meja; bangku senam; bangunan model skala [mainan]; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak
bola Amerika; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola
Amerika; bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; bantalan untuk kiper hoki es;
bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar paralel untuk senam; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras,
alas kaki); barang-barang olahraga untuk latihan olahraga bola basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur
es; barang-barang senam; barang-barang senam dan olahraga; baseball batting tees; batang paralel yang tidak rata untuk
senam; batangan alat angkat beban; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beberapa tabel aktivitas anak-
anak [mainan]; bendera golf [artikel olahraga]; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf; berenang
mengapung untuk penggunaan rekreasi; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring untuk golf; bermain tikar memasukkan
mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; binding ski; binding untuk ski air;
binding untuk ski alpine; binding untuk ski lintas negara; blok bangunan [mainan]; bobot (pemberat) pancing; bola; bola basket;
bola biliar; bola biliar penghitungan; bola bocce; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola hoki
lapangan; bola kaca salju; bola kaki; bola karet; bola kebugaran; bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan
menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola olahraga; bola pantai; bola pantai tiup; bola pelota; bola permainan; bola
petanque (petong); bola polo; bola polo air ; bola pétanque; bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tangan; bola tenis;
bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk anak-anak; bola untuk bermain paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola
untuk game; bola untuk juggling; bola untuk olahraga; bola untuk olahraga raket; bola untuk permainan; bola untuk permainan,
meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf,
peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; bola untuk senam ritmik; bola untuk soft tennis; bola voli; bola voli tegak;
bola-bola; boneka kertas; boneka mainan berkarakter; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam;
busa mengapung untuk berenang; cacing memancing buatan; cacing plastik untuk digunakan sebagai umpan memancing;
cendera mata mainan dari kertas; chistera untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cincin berenang; cincin untuk senam;
cindera mata berupa mainan kecil; colokan pancing; dayung dan raket tenis meja; dayung untuk ski selancar; ekor layang-
layang; fishing fly boxes [artikel memancing]; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan
penerima televisi; game, mainan dan mainan; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan pit stop; garis
layang-layang; gawang sepak bola; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gerobak tas golf bermotor; girdle untuk
sepak bola Amerika; gol hoki es; gol untuk sepak bola Amerika; grip pegangan untuk tongkat golf; gulungan layang-layang;
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gulungan untuk memancing; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harness memancing; helikopter mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; hexacopters [mainan]; indikator mogok untuk
memancing di es; jalur sepatu roda; jam tangan mainan; jaring bola; jaring tenis meja; jaring untuk gol hoki es; jaring untuk gol
sepak bola; jaring untuk permainan bola; jaring untuk sasaran hoki lapangan; jarum untuk pompa untuk menggembungkan
bola olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk game; joran pancing dan perlatan pancing; kacamata
mainan prisma; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kartu perdagangan
untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap; karuta playing cards [permainan kartu
Jepang]; kaset pegangan untuk raket tenis meja; kasing  yang disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; kasing
khusus untuk peralatan olah raga; kasing untuk bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasing untuk raket soft tennis;
kasus untuk struktur mainan; kelereng untuk game; kendaraan mainan; kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta,
dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan,
kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi
robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kepala tongkat golf;
kereta bola; kereta golf tidak bermotor; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta tas golf; kincir mainan; kit model skala
[mainan]; klub untuk senam ritmik; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam
bentuk kendaraan; kotak alat-alat memancing; kotak memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan; kotak pasir
[mainan]; kotak peralatan pancing [alat memancing]; kotak untuk umpan pancing; krim yang dioleskan tanpa obat untuk
meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; kubah kuda untuk senam; kulit gitar untuk pengendali
permainan gitar elektronik; kumpulan permainan papan; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; latihan trampolin;
latihan treadmill; layang-layang; layang-layang parafoil; loncatan untuk senam; lubang mainan berhenti; mainan *; mainan
action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang
dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas
multipel elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan baru
untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh
dorongan angin; mainan bola untuk meringankan stres; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar
ruangan; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan
karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kolam tiup; mainan
konstruksi modular; mainan kotak pasir; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan mewah dengan selimut kenyamanan
yang terpasang; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasir; mainan peluit;
mainan perkembangan bayi; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pop-up; mainan portabel
yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan untuk anak-anak; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk mandi;
mainan xilofon; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang dikendalikan dari jarak
jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk
melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat
pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan,
alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan,
sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; mandi bola arena bermain; masker wajah kertas
[barang baru]; mata kail pancing; mata kail untuk memancing; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja permainan; meja
untuk tenis meja; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika; memukul kuda untuk senam; mendorong mainan; mengapung
tiup untuk berenang; meninju bola untuk tinju; meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam; mesin dan peralatan
kebugaran; mesin hiburan yang dioperasikan dengan koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin
pengocok kartu permainan; mesin permainan hiburan; mesin permainan video; mesin rehabilitasi dan mesin latihan fisik
(peralatan senam); mesin uap model mainan; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil
balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio;
mobil model skala [mainan]; model skala vegetasi [mainan]; monoskis; mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video
game; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; overgrips untuk raket tenis meja; pala untuk latihan olahraga bola
Basque pelota; palang horisontal untuk senam; panahan; pancing bersandar; pancing mainan; panggilan burung [umpan];
pangkalan baseball; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan layar; papan
permainan basket; papan selancar; papan ski; papan untuk selancar layang-layang; papan-papan permainan-permainan;
paralayang; pedang [senjata anggar]; pedang mainan; pegangan layang-layang; pegangan pancing; pegangan tongkat golf;
pegangan untuk raket tenis meja; pegangan untuk tongkat golf; pelampung memancing untuk pemancing; pelindung dada
untuk baseball; pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki lapangan; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk video game elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus
diadaptasi untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang
secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik
genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan
video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika;
pemain rekaman mainan; pembatas balok (mainan); pembuat mainan nois; pemegang diadaptasi khusus untuk tiket lotre;
pemegang pancing; pemegang untuk kapur tongkat biliar; pemintal memancing; pemukul bola untuk permainan; pemungut
bola golf; pemungut bola tenis; penanda bola golf; penanda untuk bola golf; pengapung untuk berenang; pengapung untuk
mandi dan berenang; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; penggulung
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pancing; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters
golf; penutup berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk ski; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup
berbentuk untuk tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup pelindung
yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup
pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk tongkat golf; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet, busa dan
plastik untuk peralatan senam; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk
melindungi dari kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk
melindungi dari kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak
bermotor; peralatan bola voli; peralatan dan artikel untuk olah raga dan pelatihan fisik (selain untuk keperluan medis);
peralatan golf; peralatan juggling; peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan olahraga; peralatan
olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis; peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pelatihan
tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan papan; peralatan permainan video dan komputer selain
dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi.; peralatan rehabilitasi tubuh;
peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor;
peralatan untuk senam; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perangkat pengapungan kickboard untuk
penggunaan rekreasi; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan
permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan dan alat-alat permainan; permainan gelang;
permainan hoki; permainan komputer elektrik selain yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi;
permainan manipulatif; permainan memori; permainan papan; permainan peran; permainan portabel dan mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan video elektronik genggam;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring pitcher untuk baseball; piring terbang (mainan); pisau
untuk tongkat hoki es; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe
[pesta hal baru]; pita senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; pogs [mainan]; pompa disesuaikan secara khusus untuk
digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga;
pool penghitungan bola; poros tongkat golf; poros untuk tongkat golf; poros untuk tongkat hoki es; posting jaring tenis meja;
pucks hoki; pucks hoki es; pushchairs mainan; putters golf; puzzle; rak bola biliar; raket; raket soft tennis; raket tenis meja;
rattles [mainan]; rem ski; ring bola basket; ring, bola dan balon untuk cross training.; robot mainan; robot mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rol untuk sepeda latihan
stasioner; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk
meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; sarung pistol mainan; sarung tangan anyaman pelindung untuk
latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris
untuk permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung
tangan hoki lapangan; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga; sarung tangan penangkap; sarung tangan
penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk softball; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain
bola Basque pelota; sarung tangan softball; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk memancing berupa
sarung tangan pelindung kawat; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung yang diperkuat; sarung
tangan untuk sepak bola Amerika; sarung tangan untuk ski air; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap
air; segel kulit [penutup untuk ski]; segitiga bola biliar; segitiga bola snooker; senar leader untuk memancing; senar untuk
memancing; sendok umpan untuk memancing; senjata anggar; senjata mainan; sensor gigitan [memancing]; sepak bola;
sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepatu roda untuk anak-anak; sepeda latihan stasioner; sepeda mainan;
sepeda mainan elektrik; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai
mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set mainan balap; setrika golf; simpai untuk senam ritmik; sinkers memancing;
sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam; sirip untuk papan layar; sirip
untuk papan selancar; ski; ski air; ski alpine; ski lintas negara; ski roller; ski salju; ski selancar; skibobs; skittles [game]; skuter
[mainan]; stasiun layanan mainan; stik untuk balon dari plastik; string untuk raket soft tennis; string untuk tongkat lacrosse;
struktur model skala [mainan]; tabung tiup memancing mengapung; tali tas golf; tali untuk senam ritmik; tangga senam; tangkai
stik untuk balon dari plastik; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop tiup; tas disesuaikan untuk bola
bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan
olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan
untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk tongkat lacrosse; tas golf; tas golf dengan atau tanpa roda; tas golf,
dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas
jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game;
tas khusus diadaptasi untuk peralatan bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk raket soft tennis; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan dalam ice figure
skating; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas
memancing; tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas pengangkut bola; tas tee golf;
tas tongkat golf; tas troli untuk peralatan golf; tas umpan untuk memegang umpan hidup; tas untuk tongkat golf; tas untuk
tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang
dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan
selancar; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang
disesuaikan untuk alat-alat memancing; teater boneka [mainan]; tee golf; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat batang untuk
memancing; tempat gulungan pancing; tepi papan ski; tiang net bola voli; tikar latihan [artikel golf]; tikar latihan mengemudi
[artikel golf]; tippet memancing; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tongkat berputar-putar; tongkat biliar;
tongkat estafet; tongkat hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling; tongkat lacrosse; tongkat mainan;
tongkat pancing; tongkat pembuat gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak;
tongkat sihir mainan; tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing; topeng [mainan]; topeng
penangkap untuk baseball; topi perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi pesta kertas kerucut; topi untuk pistol [mainan]; topi
untuk pistol mainan; trampolin; treadmill untuk digunakan dalam latihan fisik; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek
balap plastik [mainan]; troli golf bermotor; troli golf tidak bermotor; truk mainan; tujuan hoki lapangan; umpan berburu unggas
air; umpan memancing buatan; umpan rusa; umpan untuk berburu; umpan untuk berburu atau memancing; umpan untuk
memancing; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar
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tampilan eksternal atau monitor; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; wadah untuk peralatan memancing; walkie-talkie
mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; waterski===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:43:37
540   EtiketDID2022100025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3 FRASER STREET #05-25 DUO TOWER , 189352
MOCOR PRO PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan promosi; melakukan, mengatur dan

mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi bisnis di
bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; mengatur pameran dagang; penyediaan informasi perdagangan luar
negeri===
===Layanan penukaran mata uang digital; Layanan transfer mata uang virtual; Penerbitan mata uang digital untuk digunakan
oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Transfer elektronik
dari token yang tidak dapat dipertukarkan yang menggabungkan protokol kriptografi yang digunakan untuk beroperasi pada
platform komputer di bidang teknologi blockchain; Transfer elektronik mata uang virtual yang menggabungkan protokol
kriptografi yang digunakan untuk beroperasi pada platform komputer di bidang teknologi blockchain; Transfer elektronik token
digital yang menggabungkan protokol kriptografi yang digunakan untuk beroperasi pada platform komputer di bidang teknologi
blockchain; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa pertukaran mata uang, yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas;
layanan mata uang digital; layanan mata uang virtual; layanan perdagangan mata uang digital; transfer elektronik mata uang
virtual; transfer elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer
global===
===Perangkat lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual;
perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat
lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat periferal komputer; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program pengoperasian komputer, direkam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:44:18
540   EtiketJID2022100026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipinang Kebembem no 36 RT009 RW014, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Basuki Rachmat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NampolEndez + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Hitam, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:44:35
540   EtiketJID2022100027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 151 Lorong Chuan, #04-02 Lobby B New Tech Park, Singapore 556741
Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yurio Astari S.E.,
Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2  Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRYSTAL JADE HONG KONG KITCHEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CRYSTAL JADE HONG KONG KITCHEN = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kafe; Restoran; Sediaan-sediaan makanan; jasa katering; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran;

layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan lounge koktail; layanan makanan dan minuman dibawa
pulang; layanan restoran swalayan; layanan snack-bar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; sediaan-sediaan
makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:44:49
540   EtiketDID2022100028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-4, Hommachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0053, Japan
IWATANI CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yurio Astari S.E.,
Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2  Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IWATANI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : IWATANI = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:45:35
540   EtiketJID2022100029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 532, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province,
China

MENG WEILIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WATCHYOU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan

secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan
wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau,
tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan
kecantikan; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa penjualan eceran; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran
secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Peragaan
barang; jasa grosir dan eceran; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); jasa toko serba ada retail; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa/layanan
konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran;
layanan ritel disediakan oleh supermarket; minimarket; perdagangan barang; supermarket; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:45:51
540   EtiketJID2022100030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bunga Mawar No. 42, Cipete, Jakarta Selatan, Indonesia, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Artotel Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fariz Syah Alam S.H
AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: artotel WANDERLUST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Perhotelan; layanan akomodasi hotel; layanan hotel; reservasi kamar hotel dan

penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:48:21
540   EtiketJID2022100031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Antasari Gg. Kumala No. 50 RT. 02 Samarinda Kec. Samarinda Ulu
, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75124

dr. Ullifannuri Rachmi, Sp.PK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf R di ikuti dengan KLINIK UTAMA RACHMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:48:22
540   EtiketJID2022100032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9830 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90212, USA
ALO, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yurio Astari S.E.,
Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2  Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALO YOGA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ALO YOGA = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode,

barang olahraga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas
punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; layanan ritel
untuk buku; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang
menampilkan persiapan diet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:51:52
540   EtiketJID2022100034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No. 164 Rt. 008 Rw. 011  Kel. Pademangan Barat , Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Rohmanah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pawon Bu Manah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:52:30
540   EtiketDID2022100035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SMA NO 122 Pasar Atas Bangko, Rt. 005, Rw. 002, Kel. Pasar Atas, Kec.
Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Kabupaten Merangin, Jambi, 37313

YULIA ADHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAHAY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:54:18
540   EtiketJID2022100037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: komp kodam jaya blok A, no.2 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13230
Dwi Nur Rahayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KedaiSolo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 14:58:27
540   EtiketDID2022100039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. KEBON JAHE IV / 58,RT.02/RW.02, PETOJO SELATAN, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160

Lisa Pasyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNGNYA NONA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, BIRU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering; puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:08:51
540   EtiketJID2022100047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kotabumi Ujung No.27 RT008/03, Kebon Melati, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10230

Hardinah Addi Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dinas's Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:10:18
540   EtiketJID2022100049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. E No. 3 Teluk Gong RT.015 RW.008, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Muasror

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSOGEOL74
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange, Hitam, Hijau, Abu-Abu, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:22:05
540   EtiketJID2022100054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No 4 Rt 007 Rw  04 Kel. Pademangan Barat, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14420

MUJIYATUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Salsa catering
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; layanan makanan dan minuman

dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:24:06
540   EtiketDID2022100056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Balaipustaka 1/6 RT:002/RW:010 Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13220

Wiwi widaningsih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lydn
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, HIjau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:28:06
540   EtiketDID2022100059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TABAH RAYA A NO 13, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
DINASTI DEWI PERDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEWEPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Cakalang

Suwir Pedas; Nasi Teriyaki; Nasi Yakiniku; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan,
atau sayuran; nasi bakar; nasi kotak; nasi kuning===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:28:08
540   EtiketDID2022100060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL B II NO 20 RT 04/09 KEL RAWA BADAK UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14230

ANIP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur MamaDewi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering; kue kering kastengel; kue nastar; kue putri salju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:36:51
540   EtiketDID2022100067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lippo Cyber Park, Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2138, Lippo Karawaci - Tangerang
15811, Kota Tangerang, Banten, 15811

PT. INDO AERO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Boombui Spice Up Your Taste Pride of Indonesia Authenticity of Spices + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kebanggan Indonesia.  Rempah Asli Dan Pilihan.
591 Uraian Warna : Putih, Coklat Muda dan Coklat Tua
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu yang diawetkan; bubuk mustard [rempah-rempah];

bumbu masak; penyedap [bumbu]; rempah-rempah bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:44:40
540   EtiketDID2022100072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL LAGOA KANAL NO.67 , RT 007, RW 002,  Kel.Kebon Bawang, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

NELYANTI ELSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rafli chan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; Ayam Goreng; Ayam Katsu Stik; Ayam goreng tepung original; ayam goreng tepung; sayap ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:45:16
540   EtiketJID2022100073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kampung Muka Rt.09 Rw. 04 No.88 Kel. Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14430

Lestari Gito Saputri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Legitos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat Tua dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman;

Penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:53:04
540   EtiketDID2022100081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8100 Denmark Road, Charlotte, North Carolina 28273
CHW, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CACHÉ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CACHÉ  = Merupakan suatu penamaan / constitutes a naming
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket-jaket; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Tidur; Syal; Tutup

kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; gaun; kaos kaki panjang; pakaian; pakaian kasual untuk  bersantai; pelindung kaki
(celana); rok; sabuk; sarung tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:54:52
540   EtiketDID2022100082
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 Sylvan Way
Parsippany, New Jersey 07054

Zoetis Services LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOQUEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan-sediaan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 15:57:39
540   EtiketJID2022100083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON JAHE  VII NO, 53, RT. 014/RW.002, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10160

RODIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJ.LIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan makanan dan minuman; jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:04:14
540   EtiketDID2022100084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Tmn giriloka blok J-21 RT/RW 001/004 Lengkong wetan serpong, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15310

Randy ditama putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZIGZAG Giftstore
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari

kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah
dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik
untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip;
Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas
cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari
kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan,
wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari
pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau
plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari
kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan;
kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari
plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk
kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk
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pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan,
isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari
bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas
atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak
kardus dilipat; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak
kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari
bahan kertas atau kardus; pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari
karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas;
Bahan pembungkus; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas,
kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari
bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid
buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint,
fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler,
double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel,
perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian,
kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan
pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk
pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu
- kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet,
map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi
terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul
plastik.; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena
untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto; album memo; amplop; bahan ajar kertas;
barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan
permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku
mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan
alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang daro kertas;
kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas kue dekorasi; kertas
pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat; kotak hadiah dari kertas;
kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk
menggambar; nama lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry erase); patung-patung dari
bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas; pensil; pensil warna;
perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah
liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku; saputangan kertas; serbet
kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik;
tempat paspor; undangan cetak; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk
menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi
autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong
hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi
untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat
tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis
menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku catatan; Buku kecil pelatihan; Buku kerja harian; Buku
pencatatan; Buku tulis; Catatan terima kasih; Isolasi kertas; Jepitan kertas; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan;
Kantong plastik opp; Kartu hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu terima kasih; Kertas karton; Kertas pembungkus
Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas
lain; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Map Kertas; Map untuk kertas; Mekanik Binder; Papan tulis untuk
anak-anak; Papan tulis untuk menulis; Pena penanda; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Perangkat
menulis; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat
dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Pulpen; Tas goodie dari kertas atau plastik; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat
dokumen; Tempat notepad; Washi; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap
terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat kertas tulis;
alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis menulis; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena,
dan pensil; alat untuk kesenian; alat untuk memasang foto; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat
untuk menulis; album foto; bahan kemasan karton; bahan mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan
pengajaran dan pengajaran; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan perekat
untuk penggunaan kantor; bahan seniman; bahan untuk tulis menulis; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran; baki pena
dan pensil; banner; barang-barang dari kertas; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari karton; benda-benda dekoratif
[ornamen] terbuat dari kertas; bendera hiasan kertas; binder; bingkai foto; bingkai susun [cetakan]; bloknote untuk menulis;
bolpen; bolpoin; buku Anak-anak; buku bergambar; buku catatan; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku dan buklet; buku
fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; buku gambar; buku harian (diary); buku kegiatan anak-anak; buku kerja [kosong];
buku memo; buku mewarnai; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran;
buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita
(storyboard) dan karya seni; buku tulis; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi
pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; extender pensil dan toppers; folder alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat
tulis atau rumah tangga; isian kertas; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong kertas atau plastik
untuk kemasan; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong
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plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong
untuk alat tulis; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; karton*; kartu Natal; kartu catatan; kartu hadiah; kartu
kosong; kartu ucapan; kartu ulang tahun; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; kartu-kartu terbuat dari kertas;
katalog yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan musik; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; keranjang meja
untuk aksesori meja; kertas HVS; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas catatan; kertas catatan berperekat;
kertas cetak; kertas gambar; kertas kado; kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas krep; kertas loose
leaf; kertas origami; kertas pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas penanda; kertas tulis;
kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas untuk menyimpan buku; klip kertas; klip pengikat; klip untuk dokumen; kotak alat
tulis; kotak alat tulis (alat tulis); kotak hadiah dari kertas; kotak kertas untuk menyimpan kartu ucapan; kotak pena; kotak pena
dan pensil; kotak pensil; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat
tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur
derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak
pesta dari karton atau kertas; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; krayon; krayon lilin; kuas tulis; kuas untuk
melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; label kertas berperekat; label perekat (alat tulis); lakban; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lem kertas; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem
untuk keperluan alat tulis; lem untuk penggunaan kantor; map; map untuk kertas; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran
[kecuali peralatan]; menulis atau menggambar buku; menulis papan tulis; menyoroti pena; mesin pengasah pensil, listrik atau
non-listrik; mesin peraut pinsil elektrik atau tidak elektrik; mistar / penggaris untuk menggambar; notebook dengan spiral;
notebook kertas; notebook kertas kosong; notes bergambar; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari karton; ornamen
dalam bentuk mini yang terbuat dari kertas; ornamen yang terbuat dari karton; ornamen yang terbuat dari kertas; papan alas;
papan kertas; papan tulis; papan tulis kecil; pembatas buku; pembungkus (alat tulis); pembungkus-pembungkus terbuat dari
kertas; pemegang klip kertas; pena; pena [keperluan kantor]; pena berwarna; pena gambar; pena jel; pena kaligrafi; pena
koreksi; pena marker; pena penanda; pena untuk menandai; pena untuk menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena
pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis putih; penajam pensil; penajam pensil, mekanik; penajam untuk pensil
kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda; penanda buku; penanda buku, bukan dari logam mulia; penanda dokumen
[menyoroti pena]; penggaris; penggaris gambar; penghapus; penghapus papan tulis; penghapus pena; penghapus pensil;
penghapus pensil-atas; penghapus tinta; pensil; pensil dengan penghapus; pensil gambar; pensil mekanik; pensil otomatis;
pensil seniman; pensil warna; perekat untuk alat tulis menulis; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas; pita
kertas untuk membungkus kado; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); poster; poster gambar; poster
kertas; poster yang terbuat dari kertas; pulpen; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis];
rautan; rautan pensil; sampul buku; sampul dokumen [alat tulis]; sampul pelindung untuk buku; selotip [alat tulis]; selotip untuk
keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; seri buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; set meja; set
pensil warna; sisir kembang; spidol warna-warni; stapler; stapler [keperluan kantor]; stapler kertas; stapler untuk kertas;
staples untuk kantor; staples untuk kertas; stiker; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker
dinding; stopmap; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tatakan meja; tempat alat tulis di meja; tempat
dokumen [alat tulis]; tempat pena; tempat pensil; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]; toppers pensil; uang
kertas; wadah makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:06:19
540   EtiketDID2022100086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Sahari IX No.18 RT003/004 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Rosidi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUA RAWIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tauco===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:08:07
540   EtiketDID2022100087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko sedayu Blok M no.38, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
PT HUASHENG INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WICS+LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cermin LED; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Kotak penyimpanan (furnitur); Meja [Perabotan]; Meja [furnitur];

Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; alat kelengkapan
furnitur, bukan dari logam; bangku [furnitur]; bingkai cermin; cermin; cermin [perabot]; cermin dekoratif; cermin ditingkatkan
oleh lampu listrik; cermin loker magnetik; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; dudukan cermin; furnitur dalam
ruangan; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur ruang makan; furnitur ruang
tamu; furnitur tempat duduk; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk memegang
terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai
foto; kaki untuk furnitur; kursi [perabot]; kursi malas; laci [bagian furnitur]; lemari [perabot]; mebel; mebel dari rotan; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; panel kayu dekoratif [furnitur]; perabot rumah tangga; perabotan dapur; perabotan kantor;
pintu untuk furnitur; rak [perabot]; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak perabot untuk penyimpanan cd;
sandaran kepala [perabot]; tirai jendela dalam ruangan [perabot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:09:02
540   EtiketDID2022100088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenjeran No.559 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT KAPAL API

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Thelly Rope S.H., M.H.
Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AirTeh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hijau, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan

dasar kakao; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal
dan / atau buah-buahan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi,
teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan
minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga
rosella; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh
jahe); Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman
yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Ocha / teh jepang; Penyedap rasa dan aroma kopi; Permen; Permen
Asam; Permen Jahe; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh Hijau; Teh
Krisan; Teh Tarik; Teh daun sirsat; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam; Teh hitam es; Teh latte;
Teh lemon; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bubuk
campuran es teh; bubuk teh instan; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; campuran kopi; campuran untuk
membuat teh; campuran untuk membuat teh kombucha; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat,
cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; daun teh; es kopi; es teh; esensi kopi; kantong teh; kopi beraroma; kopi instan; kopi
susu instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao
dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh ditambah
buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus
sayuran; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng merah menjadi teh
ginseng; minuman teh boba; perasa kopi; permen coklat; permen karet; permen peppermint; permen rasa kopi.; permen rasa
mint; permen susu; sediaan minuman kopi; teh; teh barley; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga
jeruk nipis; teh celup; teh daun sage; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong
teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh instan; teh
jahe; teh jeruk nipis; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint;
teh rosemary; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu, teh yang mendominasi; yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:11:17
540   EtiketDID2022100089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM. CITRA 2, BLOK B-2, NO. 10, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11830

HALIM NATARIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : SUNDRIED
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping Bengkulu; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut,

scallop; Makanan (hasil) laut, diolah; Produk olahan daging udang; cumi, tidak hidup; ikan asin; ikan teri, diolah; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; produk ikan olahan; udang kering; udang, tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:11:59
540   EtiketDID2022100090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEKOJAN III GG. VI, KEL. PEKOJAN KEC. TAMBORA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

GRAVIELA CHARLEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Susanto
Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOTUS DLI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, BIRU, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Kusen -kusen atau kerangka; Lantai yang dilapisi vinil; Pipa PVC (Polivinil

klorida); Plafon PVC; Ubin lantai; Ubin, bukan dari logam; bahan bangunan bukan logam; bahan penutup celah air, bukan dari
logam, untuk bangunan; dinding pvc; jendela vinil; kusen PVC; kusen jendela, bukan dari logam; kusen pintu, bukan dari
logam; lantai papan vinil; lantai parket; lantai ubin vinil; lantai ubin, bukan dari logam; lantai, bukan dari logam; lis plafon pvc;
papan lantai kayu; papan lantai parket; papan vinil pembentuk lantai; pelapis bukan dari logam untuk bangunan; pintu geser
vinil; pintu teras vinil; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin lantai keramik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:12:43
540   EtiketJID2022100091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MAYANG SARI II BLK D/23 RT 13 RW 15 KEL TUGU UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

ROSITA TRI WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CATERING MAYANG SARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:13:01
540   EtiketDID2022100092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 412-7, 4th Floor, No. 8 G Workshop, Huaan Road, Zhong Kai High-tech Zone,
Huizhou, Guangdong, 516006

Huizhou Zhimei Interconnection Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEMISMART logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bel pintu listrik; adaptor listrik; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat kendali jarak jauh *; alat pengatur,

listrik; chip [sirkuit terpadu]; colokan listrik; dioda pemancar cahaya [LED]; hub untuk rumah pintar; instalasi pencegahan
pencurian, listrik; kunci, listrik; pemancar sinyal elektronik; pengeras suara pintar; penghubung otomatisasi rumah; regulator
cahaya [peredam], listrik; sakelar, listrik; saklar waktu, otomatis; sensor piezoelektrik; sistem kontrol akses elektronik untuk
pintu yang saling mengunci; soket listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:14:13
540   EtiketDID2022100093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Asrama Paspampres Lawanggintung No.24 Rt.04/Rw.02 Kec.Bogor selatan, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16134

Tasya Elvira

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Threecha Skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink ,white holo
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah

berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Garis Mata (Eye liner);
Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer
[kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku;
kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan
tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kosmetik untuk manusia; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai
kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan
minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah;
Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori;
Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perona wajah; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk
tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik untuk wajah dan
tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim anti-
penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah
dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik;
losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung
obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit
wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; mengklarifikasi tonik wajah; minyak wajah; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit
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(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
wajah; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik];
rias wajah; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk
wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up
untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit;
susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah
dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah
dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:14:25
540   EtiketDID2022100094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garuda Putra 2 Blok G4/15, RT.12 RW.14, TUGU, CIMANGGIS , Kota Depok,
Jawa Barat, 16451

PT. CIPTA GUNA SOLUTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DURATEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Huruf D berwarna biru, t didalamnya berwarna hitam dan semperempat lingkaran berwarna putih dengan tulisan DURATEL

berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio; Ruter, sakelar, hub dan server

pengoperasian perangkat lunak; modem; modem internal; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu
komunikasi; modem universal serial bus [USB]; perangkat keras akses server jaringan; perangkat keras server akses jaringan;
router internet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer, alat pengendali, sakelar dan  alat
poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; saklar jaringan
komputer, router, dan adaptor; server; server awan; server cloud; server internet; server jaringan; server khusus; server media
digital; server video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:14:30
540   EtiketDID2022100095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jendral Sudirman No. 86 Sahid Sudirman Office LG No. 06B, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PERKUMPULAN KLUB MENEMBAK PETRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETRO SHOOTING CLUB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Merah dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:19:10
540   EtiketJID2022100096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ir. H Juanda Nomor 6, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12560
PT FORUM BERITA INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORUM KEADILAN TV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, HITAM, DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui jaringan komputer global dan lokal; Jasa penyiaran televisi; Jasa

penyiaran televisi online; Layanan penyiaran televisi untuk ponsel; Layanan webcasting; Siaran program televisi; datacasting;
informasi siaran televisi; layanan datacasting; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan siaran televisi untuk telepon
seluler; layanan streaming televisi; layanan streaming video, audio dan televisi; memberikan informasi siaran televisi melalui
situs web; memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan
siaran radio; menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan komunikasi untuk memperoleh data di bidang
musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga; menyediakan akses pengguna ke informasi di
Internet; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan
nirkabel; netcasting [siaran melalui jaringan komputer global]; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi
yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan koneksi antara situs web dan tampilan TV melalui portal
televisi interaktif; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan transmisi televisi interaktif,
permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran fitur atau program
film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi melalui
Internet; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran video, penyiaran
rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara
budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; penyiaran, transmisi, dan distribusi
program, film, gambar, musik,
permainan, kutipan dan teks melalui
sarana teknologi apa pun ke
pesawat televisi, komputer pribadi
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi
melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi
kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan
dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio;
siaran radio dan televisi; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; transfer
informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transmisi radio dan televisi; transmisi siaran audio dan video digital
melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:20:51
540   EtiketDID2022100097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Laboratorium I No. 2-T, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan, Kota Medan,
Sumatera Utara

JONG WEI RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PB TAILS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Animasi yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain

game Liga Basket; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Cakram audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan
musik, film, animasi, drama, olahraga; Konten media digital yang dapat diunduh menjadi video rumahan; Media perekaman
dan penyimpanan digital atau analog kosong; Mesin penyimpanan data; Mesin untuk transaksi bank; Mobile game software;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis,
dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat
lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak hiburan; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak komputer
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berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan
untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan
multimedia lainnya; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram;
Perangkat lunak seluler; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Pita
perekaman video; Program komputer untuk menganalisis perangkat keras komputer; Program perangkat lunak untuk video
game; Program permainan video dan komputer; Video game; aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; cakram musik
yang direkam; cakram permainan video; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; compact disc
yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; disk game komputer; disk rekaman suara berupa musik; file gambar
yang dapat diunduh yang menampilkan barang dagangan virtual seperti lukisan untuk metaverse; file musik yang dapat
diunduh; gambar yang dapat diunduh; game komputer yang dapat diunduh; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk
digunakan dalam bermain video game; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk
game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kartu game komputer; kartu
memori untuk mesin video game; kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kaset
game komputer; kaset video game; komputer berkinerja tinggi; komputer tablet; komputer, video dan disk game elektronik
interaktif; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media perekaman dan penyimpanan analog
kosong; media perekaman dan penyimpanan digital kosong; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin lotre; mesin
pembaca sandi; mesin penyortir koin; mesin untuk memilih hadiah; pembawa data magnetik kosong dan cakram optik
perekam; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan
game; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; perangkat
keras komputer; perangkat keras komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer
permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual
reality game); perangkat keras komputer untuk mentransmisikan dan mengaktifkan tampilan audio video televisi film gambar
digital dan konten multimedia lainnya; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat
lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak augmented reality untuk menavigasi lingkungan
augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak
game komputer; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk
bermain video game; perangkat lunak komputer untuk memperdagangkan dan memverifikasi kepemilikan dan lisensi konten
digital berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk menerbitkan dan memverifikasi kepemilikan dan lisensi konten
digital berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan memverifikasi kepemilikan dan lisensi konten
digital berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja
perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk menjual dan memverifikasi kepemilikan dan lisensi konten digital berbasis
blockchain; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk permainan video
dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak multimedia dan
interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak
permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak
permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer virtual
reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan realitas
campuran (mixed reality game); perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak
untuk game elektronik; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak virtual reality
untuk bermain game komputer; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat video game; perekam dan pemutar musik digital;
periferal yang dapat dikenakan untuk bermain video game; permainan komputer; permainan video komputer; permainan video
yang dapat diunduh; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam
dengan musik; pita video dan disk video terekam; platform berbasis website dan aplikasi; platform game (permainan); ponsel
[perangkat telekomunikasi]; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat
lunak yang dapat didownload dari internet); program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh;
program game komputer yang direkam; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan
untuk telepon seluler; program komputer multimedia interaktif; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program
perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan komputer multimedia interaktif; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair;
program permainan video; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan (game) genggam dengan
display kristal cair; program video game interaktif; program video game interaktif dan kartrid permainan komputer; program
yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; publikasi elektronik (dapat diunduh);
publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan
video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; rekaman musik; rekaman video dan rekaman
video direkam dengan animasi; rekaman video direkam dengan kartun animasi; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; video game dan game komputer;
video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video musik yang direkam sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:24:28
540   EtiketDID2022100098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP IMIGRASI NO. 6C RT 001/RW 002, KEL. TUGU UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

YOYOH HERAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayooh Cake n Cookies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, oranye, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===brownies; kue bolu; kue kering; nasi bakar; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:26:41
540   EtiketDID2022100100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kauman No. 32 RT/RW 041/012, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55132

PT. NDALEM VALUE CREATION INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nDalem
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permen cokelat; bingkisan buskuit, permen, cokelat; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk

cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat putih; cokelat yang mengandung
susu; permen yang terbuat dari cokelat; produk cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:28:07
540   EtiketDID2022100101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Mulia II No. 24 RT/RW:003/005, Kel/Desa: Mengger,  Kec: Bandung
Kidul, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267

SHAFNA SHAFIRA FAIZAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: the melodies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, pink, biru, kuning, hijau, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gel alis; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter cair

(kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari
(tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion
untuk wajah; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pensil highlighter
(kosmetik); Pomade bibir; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balm cukur;
bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa cukur; busa pembersih; busa
pembersih kulit; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; foundation cair; gel cukur; gel
kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan
minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan
medis; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up;
kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dan gel
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kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih
kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim siang;
krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion  untuk kulit; losion dan semprotan untuk
kulit (non-medis); losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion mata; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit;
lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia;
lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan
toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up
untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; masker
kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersih untuk wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak lavender; minyak mandi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; paket kosmetik wajah; parfum cair; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih kulit; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah
kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; perona pipi; primer kuku [kosmetik]; primer make-
up; produk sabun; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun
lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat
untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sediaan cukur; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus
make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh;
sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan tata rias; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral;
shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; toner kulit; toner kulit
non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh yang tidak berobat meresap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:29:06
540   EtiketDID2022100102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: My Republic Plaza BSD Sampora, Cisauk , Kabupaten Tangerang, Banten, 15345
PT ALPHA GENERASI BARU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUCLEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===lensa kaca mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:32:38
540   EtiketDID2022100103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Pendeuy RT.04/RW.07 Ds. Bojongsalam Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Bandung Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40396

PT.Errita Pharma
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Etagesic
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna tulisan putih dengan latar belakang warna gelap
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; cuci

tangan dengan antibiotik; krim antibiotik; sabun antibakteri; salep antibiotik; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan;
sediaan antibiotik; semprotan antibakteri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:32:40
540   EtiketDID2022100104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lippo Cyber Park, Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2138, Lippo Karawaci - Tangerang
15811, Kota Tangerang, Banten, 15811

PT. INDO AERO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Boombui Spice Up Your Taste
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kebanggaan Indonesia.  Rempah Asli Dan Pilihan
591 Uraian Warna : Putih, Coklat Muda dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu yang diawetkan; bubuk mustard

[rempah-rempah]; bumbu masak; penyedap [bumbu]; rempah-rempah bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:32:49
540   EtiketJID2022100105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Pademangan VIII Rt. 015 Rw.010 Kel. Pademangn Timur, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

PARGIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gieocx's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kedai mie ayam pangsit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:36:35
540   EtiketDID2022100106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT Warna Warni Retailindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: warna warni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : merah dan hijau toska
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pertukaran dan  perdagangan  cryptocurrency; investasi dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto,

blockchain, crypto, aset digital, token; layanan perdagangan cryptocurrency; manajemen aset cryptocurrency===
===Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata
uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; aset digital
aman kriptografi yaitu dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet perangkat keras cryptocurrency; perangkat keras dan
lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak
komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola
transaksi cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency===
===desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan dompet token utilitas;
penyimpanan elektronik mata uang virtual, mata uang digital, dan cryptocurrency===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:39:38
540   EtiketJID2022100107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN CITRALAND GAMA CITY BLOK R2 NOMOR 9, MEDAN ESTATE, PERCUT
SEI TUAN, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

CV. LUXEL INDO PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUXEL WATCH DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam

tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; toko; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:40:10
540   EtiketJID2022100108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOUTH QUARTER BUILDING TOWER A 18F JL. R.A. KARTINI KAV. 8, CILANDAK
BARAT, CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT SUMBER DATA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZETTA BE AMAZING SERVICES & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZETTA BE AMAZING SERVICES Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Jingga, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi dan perbaikan sistem jaringan; Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang komputer,

telekomunikasi, jaringan, komunikasi, dan keamanan jaringan.; Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang
perangkat lunak komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi, dan keamanan jaringan; Instalasi, pemeliharaan, dan
perbaikan piranti keras komputer, piranti keras jaringan komputer, dan komponen piranti keras komputer dari infrastruktur
komputasi virtual; Instalasi, perbaikan, dan pembaruan jaringan komputer dan perangkat keras telekomunikasi.; Jasa-jasa
pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat keras komputer dan pesawat-pesawat komunikasi tidak
termasuk perangkat lunak komputer; Pemasangan peralatan telekomunikasi nirkabel dan jaringan area lokal nirkabel; instalasi
dan pemeliharaan peralatan komunikasi audio-visual; instalasi dan pemeliharaan peralatan telekonferensi; instalasi dan
pemeliharaan perangkat keras komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat keras untuk jaringan komputer dan akses
Internet; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer dan peralatan dan peralatan pengajaran elektronik;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem pemrosesan data elektronik; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem telekomunikasi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras untuk jaringan komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras untuk jaringan komunikasi
data; jasa instalasi dan pemeliharaan; jasa konsultasi untuk perbaikan, -untuk perawatan, -untuk pemasangan; jasa
pemeliharaan dan perbaikan; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang terhubung
jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet hal-hal layanan dukungan teknis,
sedang, pemecahan masalah dalam sifat perbaikan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem
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otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; konsultasi terkait dengan
pemasangan, pemeliharaan dan layanan perbaikan; pemasangan dan pemeliharaan peralatan, peralatan dan instrumen
transmisi dan penyiaran; pemasangan kabel untuk akses Internet; pemasangan peralatan komunikasi; pemasangan perangkat
keras dan kabel untuk akses Internet; pemasangan perangkat keras untuk akses Internet; pemasangan perangkat keras untuk
jaringan komputer; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen pengukur, pensinyalan dan pemantauan;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen telekomunikasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
jaringan komputer dan peralatan teknologi informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:42:47
540   EtiketDID2022100109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenjeran No.559 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT KAPAL API

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Thelly Rope S.H., M.H.
Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Te-Tawar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh

herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau
dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-,
dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh dan teh
herbal; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman teh berbahan dasar daun kelor
rasa kopi jahe; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Ocha / teh jepang; Penyedap rasa dan aroma kopi; Permen cokelat;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh Ginseng; Teh Hijau; Teh Oolong;
Teh Tarik; Teh daun kelor; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh hijau jepang; Teh hitam; Teh latte; Teh lemon; Teh rosela;
Teh serai; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; bahan pengganti kopi; bubuk teh
instan; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; campuran kopi; campuran untuk membuat teh; campuran
untuk membuat teh kombucha; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; coklat; es coklat; es kopi; es teh; esensi kopi; kantong teh; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh
herbal dan/atau buah-buahan; kopi; kopi beraroma; kopi instan; kopi kantongan; kopi susu instan; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat
atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar
teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis;
minuman dengan bahan dasar teh; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari teh; penyedap kopi; perasa kopi; perasa teh untuk makanan atau
minuman; permen ginseng; permen rasa kopi.; permen rasa mint; permen yogurt beku; produk-produk kopi; sediaan minuman
kopi; teh; teh atau kakao; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh dingin; teh
ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh hijau bubuk; teh hijau
nanah mint; teh instan; teh jeruk nipis; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh
peppermint; teh rosemary; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang
ditambahkan dengan berbagai aroma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:43:45
540   EtiketDID2022100110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. SUKARAME INDAH BLOK C5 No. 23 RT.11 RW.03 Kel. Kebun Bunga Kec.
Sukarami , Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30152

YUDISTIRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: snack OncaK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit selai kacang; Emping (kerupuk dari melinjo); Kerupuk Kentang; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk udang

dengan rasa; Kue; Kue semprong; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Nougat kacang; Rempeyek; Roti kering;
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biskuit; brondong jagung; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk ikan; kerupuk
rambak; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk udang; kue kering; makanan ringan berbahan dasar tapioka; senbei
[kerupuk nasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:44:14
540   EtiketJID2022100111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Jati Rawamangun No 3 Rt 09 / Rw 04 Kel Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta

Bayu Wicaksono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Haw’s Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan kafe dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:47:10
540   EtiketJID2022100112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pondok Aren RT 001 RW 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15221

Agus Supriyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE NICE GARDEN + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas bermain; Layanan taman bermain berpetualang; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi;

penyediaan tempat-tempat bermain anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:53:18
540   EtiketJID2022100114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pondok Aren RT 001 RW 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15221

Agus Supriyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE NICE GARDEN + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering; kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:55:33
540   EtiketDID2022100115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PALMERAH UTARA NO. 76 RT. 002 RW. 006 KEL. PALMERAH - KEC.
TATANG SUGANDA
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PALMERAH, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MACH 1 DAN HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf kanji dibaca MACH
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:56:32
540   EtiketJID2022100116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOUTH QUARTER BUILDING TOWER A 18F JL. R.A. KARTINI KAV. 8, CILANDAK
BARAT, CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT SUMBER DATA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZETTA BE AMAZING SERVICES & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZETTA BE AMAZING SERVICES Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Jingga, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan

nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia
lain yang tersimpan secara elektronik; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan konten hiburan
multimedia; Jasa penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel,
internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa telekomunikasi, yaitu
pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa transmisi satelit; Jasa-jasa
orbit transfer satelit; Jasa-jasa telekomunikasi satelit; Jasa-jasa telekomunikasi satelit radio ship to shore; Telekomunikasi,
yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh,
menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar
visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik
lainnya; internet dan jaringan nirkabel; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa pengaman dan
pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan forum on-
line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan
presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan
layanan komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak,
rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa transmisi sinyal lokasi satelit; penyiaran multimedia melalui
Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran program televisi, film layar lebar,
dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:56:38
540   EtiketJID2022100117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRIYA CILEGON BLOK B4 NO. 2, RT. 004, RW. 003, Kabupaten Serang, Banten,
42161

PT. TRIYANRA MULIA TAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu Abu, hitam, kuning, oranye, biru, emas, merah, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa agen tiket pesawat; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan

rincian paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket
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perjalanan wisata liburan; jasa tour dan travel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:56:58
540   EtiketDID2022100118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tanah Mas IIa no 46,rt 001 rw 001, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

yunita tanu widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lady pearls
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:57:03
540   EtiketDID2022100119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No.30 Rt.004 Rw. 004 Kel.Pademangan Barat, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Neli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dapoeraos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga,Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cilok; Keripik Bawang; Kue Biji Ketapang; Kue Nastar Keju; Rempeyek; Risoles Ayam; kue kastangel; kue nastar; risol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:57:20
540   EtiketDID2022100121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mentari Blok J no 47, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60123
Tjio Frankie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPREMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Alat untuk penggerak

pada tanah, di udara atau di air; Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim
pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan [bagian dari kendaraan darat]; Ban dalam untuk kendaraan; Coil spring
untuk suspensi kendaraan darat; Inflator pompa angin ban; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Motor
untuk kendaraan; Panel interior untuk mobil; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Tas organizer, jaring, dan baki yang
disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Transmisi untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan; as roda untuk
kendaraan darat; as roda untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat;
ban untuk kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk
kendaraan; bantalan roda untuk kendaraan darat; batang derek untuk kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; bilah
penghapus kaca depan untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; bumper untuk mobil; casis untuk kendaraan
darat; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flaps lumpur untuk kendaraan; frame
plat; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gigi
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drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; hub roda kendaraan; hub roda kendaraan; jaring
bagasi untuk kendaraan; jendela kendaraan; kaca depan; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kaliper
rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan
darat; kantong udara tiup untuk digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara
untuk kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kendaraan; kendaraan darat; kendaraan dipasang cover untuk mobil;
kendaraan rekreasi; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kerudung untuk mesin kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; lengan idler [bagian dari kendaraan]; liners dipasang untuk
area kargo kendaraan; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat;
mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mobil listrik; motor listrik untuk mobil; motor untuk kendaraan darat; motor, listrik,
untuk kendaraan darat; panel pintu untuk kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; papan berjalan untuk kendaraan darat;
papan kendaraan berjalan; pegas [kendaraan darat]; pelek roda; pelindung matahari [bagian-bagian kendaraan]; pembatasan
kepala untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pemegang cangkir
untuk kendaraan;; BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BRAKE
BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder
rem); Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bantalan untuk kendaraan darat; CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER (Karet
sentral  Rem); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE MASTER
CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); Casis
kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat
untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda
motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda
kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat;
kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk banyak
penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil;
mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan
[berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut
suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan
darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda
motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk
sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping
sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; truk;
tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk
kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain
untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan
darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan;
jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan
darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat;
motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk];
penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk
kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai
untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda
untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor);
sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk
kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tutup nap roda; tutup untuk tangki
bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.;
Cranket untuk sepeda motor; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Kabel rem untuk kendaraan; Kampas rem cakram;
Kampas rem tromol; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk
sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda
motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi
untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Klakson untuk sepeda motor; Kopling
untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter,
kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); PROPORTIONING VALVE
(PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal rem; Per untuk kampas rem kendaraan; Perlengkapan sepatu rem dengan per; REPAIR
KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT
FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT
FOR SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); Rakitan bantalan rem (rakitan kaliper); Rem cakram untuk mobil;
Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat; Rem untuk sepeda; SALUT REM
UNTUK KENDARAAN; Shock untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan
bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; VALVE CHECK UNTUK REM; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK
REM); WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; bagian rem untuk
kendaraan; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian-bagian rem; ban untuk sepeda motor; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem
cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk
kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk
kendaraan darat; cakram rem untuk kendaraan; engkol sepeda motor; frame sepeda motor; grip stang untuk sepeda motor;
handle rem/kopling; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; jeruji untuk
kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem; kabel rem untuk sepeda; kabel
rem untuk sepeda motor; kaca spion samping untuk kendaraan; kaki pasak untuk sepeda motor; kaliper rem untuk kendaraan;
kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem
untuk kendaraan darat; kampas rem untuk mobil; karet rem (tutup abu); kereta trem; klakson peringatan untuk sepeda motor;
lengan ayun sepeda motor; master rem kit; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mendorong rantai untuk sepeda motor;
mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; pannier untuk sepeda motor; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal
rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pegangan tuas
rem sepeda; pelapis rem untuk kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; penopang
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suspensi untuk kendaraan; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup jok untuk kendaraan; penutup untuk tangki
bensin (gas) kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; perisai tenda sebagai bagian struktural
dari kendaraan; pintu untuk kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; rak atap kendaraan; rak atap
kendaraan; rak sepeda untuk kendaraan; rantai anti-selip; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rem [kendaraan
darat]; rem cakram untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi
diferensial untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; sabuk karet untuk transmisi kendaraan
darat; sabuk pengaman; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sarung jok dipasang untuk kendaraan; selimut pas untuk
kendaraan; sepatu poros untuk kendaraan; sepeda; silinder rem untuk kendaraan darat; sirkuit hidrolik untuk kendaraan;
sistem alarm kendaraan bermotor; sistem suspensi untuk kendaraan darat; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; spoiler
untuk kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; suspensi; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan; tanda
belok untuk kendaraan darat; tanduk untuk kendaraan; tempat plat nomor; tempat plat nomor; transmisi untuk kendaraan
darat; trim interior untuk mobil; truk; unit kemudi untuk kendaraan darat; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]; wadah
penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wiper kaca depan mobil;
penutup kaliper rem; penutup master rem; peredam kejut untuk sepeda motor; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan
darat; rantai penggerak sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem; rem [kendaraan darat]; rem
cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda
motor; rem kemudi; rem kerucut untuk kendaraan darat; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda motor; rem siklus; rem
tangan; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat; rem untuk mobil; rem, setang,
indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda gigi sepeda motor; roda sepeda motor; segmen rem untuk
kendaraan; segmen rem untuk kendaraan darat; segmen rem untuk mobil; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan;
sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; sepatu rem untuk sepeda; sepeda
motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat; silinder
rem utama; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; sprocket; sprocket roda; sprocket sepeda;
sprocket untuk roda kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem
untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda; tuas rem untuk sepeda motor; tutup minyak rem===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 16:58:43
540   EtiketDID2022100122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PALMERAH UTARA NO. 76 RT. 002 RW. 006 KEL. PALMERAH - KEC.
PALMERAH, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TATANG SUGANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKYO DIAMOND DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, hijau, hijau muda, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 17:01:15
540   EtiketDID2022100123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Oyar RT.001/002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Retno Fitriana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rephan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 17:02:45
540   EtiketDID2022100124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Gunung Sahari Raya No.12B RT 1 RW 1 Kelurahan Pademangan Barat
Lie Siat Fun
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Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EIRENE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, Hijau, dan Merah Hati
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manisan buah; abon ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 17:22:42
540   EtiketJID2022100128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86, RT.003, RW.001, KEL. MANGGA BESAR,
KEC. PRABUMULIH UTARA, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, 31125

PT. CAROLEA PANGESTU PRABU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLINIK MAGNOLIA Health & Aesthetic Center
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BLACK, GREEN, PINK FUSCHIA
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Dokter gigi; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa perawatan bayi dan anak-anak;

Jasa perawatan kesehatan; Klinik medikal; Layanan bantuan medis; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan kulit;
Memberikan informasi di bidang kesehatan; Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan
melalui Internet; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; bedah kosmetik dan plastik; chiropractic, fisioterapi, akupunktur,
osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan
kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; jasa kecantikan, yaitu
layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan
pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis,
kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; kedokteran gigi;
konseling kesehatan masyarakat; konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan;
konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi farmasi; konsultasi kecantikan;
konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan analisis kosmetik untuk
menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan apotek
apotek; layanan chiropraktik untuk anak-anak; layanan dermatologi; layanan dokter; layanan dokter gigi; layanan kecantikan
wajah dan tubuh; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan klinik bedah plastik dan
kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan;
layanan konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kulit; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan pemeriksaan medis; layanan pemutihan
gigi; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah
dan rambut; layanan perawatan medis; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan
wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan pusat kesehatan; layanan
telemedicine; melakukan pemeriksaan medis; memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang
kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian obat-obatan; memberikan informasi
medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan
informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan
informasi tentang kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; memberikan
saran medis di bidang dermatologi; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap,
pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan informasi
dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; pemeriksaan kesehatan; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi
kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan
dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; persiapan
dan pengeluaran obat; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan
masalah perawatan kesehatan; persiapan resep oleh apoteker; terapi fisik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 17:25:32
540   EtiketDID2022100130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golf Island Theme Park Blok E No 173, 175, 177, Kapuk Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, 14460 - Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Inti Berkat Jaya , Savira Rizka Pramesti (Supervisor Compliance & Import)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maskot NutriBear
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tosca dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman olahraga dan minuman berenergi===

===Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 17:47:53
540   EtiketDID2022100136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Ampera Emerald B 12 , Jl Ampera, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota
78114, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78114

Lucky Andrean Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO CAKIL MALANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,putih,biru,kuning,merah,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Kaldu bakso; Tahu Bakso; bakso; bakso campur; bakso ikan; bakso sapi; bakso tahu sapi; bakso

urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 18:27:04
540   EtiketDID2022100143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Claster Cibaduyut No. 7 RT. 003 RW. 003 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa
Kidul Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

DEVI ARISANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MABO POWER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ats / otomatis genset; Dieset generator set / Diesel Genset; Dinamo genset; Generator arus bolak balik; Generator tenaga

uap/alat pembangkit uap; Generator ; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Silent box genset; Silent generator; diesel
generator; gasoline generator; generator AC; generator AC (alternator); generator DC; generator arus; generator arus searah;
generator bertenaga surya; generator elektrik; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik bertenaga angin;
generator listrik bertenaga surya; generator listrik darurat; generator listrik portabel; generator listrik seluler; generator listrik
untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator oksigen akuarium; generator tegangan tinggi; generator
untuk kendaraan darat; generator untuk mengelas; generator untuk turbin angin; generator-generator nitrogen untuk solder-
solder besi listrik; lembam generator gas [mesin]; mesin genset; set motor-generator untuk penggunaan energi alternatif; sikat
menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; turbogenerators===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 18:33:26
540   EtiketJID2022100145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Garden 8, Ruko Aerobliss Blok C3E no 7, Kalideres, Jakarta Barat 11830, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

PT. Kita Kuliner Bersama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dalgju
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama

waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Kedai es krim; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan katering; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan
makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat makan yang menghidangkan kudapan;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; kedai ayam goreng;
layanan bar; layanan hotel; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 18:42:15
540   EtiketDID2022100146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipayung Setu No.37 Rt.005 Rw.004 Kel. Cilangkap, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

Fernando Silalahi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BENOITE SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Yang diberkati
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik;

Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim flek (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; bedak kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; garam mandi kosmetik; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik;
gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); highlighter (kosmetik); kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pengencang [kosmetik]; krim pijat kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelindung matahari (kosmetik);
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pembersih untuk kuas kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; racun lebah untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan rias rambut kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; toner untuk keperluan kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 18:43:19
540   EtiketDID2022100147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kintamani II No.24 RT.003 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

ELISABETH FENNY HARJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: simpless
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Busa pencuci wajah; Garis Mata (Eye liner);

Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion perawatan kulit; Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Perona mata; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan
kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit;
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bedak; bedak bayi; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour);
bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak tabur; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel-gel perawatan kulit; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner
rambut; kondisioner sampo; krim aromaterapi; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim mata; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pemutih kulit; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; lipstik; losion pemutih kulit wajah; losion untuk tubuh;
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; masker kosmetik; masker lembar untuk penggunaan
kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pemutih kulit wajah; masker rambut; minyak-minyak
perawatan kulit; palet perona mata; pelembab kulit; pelembab tubuh; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pensil
alis; pensil eyeliner; pensil mata kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; produk perawatan kulit kosmetik; sabun
batangan untuk mandi; sabun mandi cair; sabun wajah; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan
kulit; susu pembersih wajah; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 18:54:43
540   EtiketDID2022100149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Utama, RT. 08, Kel. Bagan Keladi, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Riau, 28821
MHD ZEROI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BTV PALM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa,

pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk perkebunan, pertanian
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dan holtikultura; kapur nitrogen pupuk kandang; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk
amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu;
pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalsium silikat; pupuk
kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk
mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen);
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk untuk hidroponik;
pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya
pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 19:16:18
540   EtiketJID2022100153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pulau Madura Nomor 5, Denpasar, 80113, Bali, Indonesia, Kota Denpasar, Bali
Yayasan Kino Media (Minikino)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA RAJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,

drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); layanan pengeditan pasca-
produksi di bidang musik, video, dan film; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan studio film; penyediaan
gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyewaan alat dan
aksesoris sinematografi; penyewaan alat penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat
perekam suara dan video; penyewaan alat reproduksi film; persiapan subtitle untuk film; produksi dan penyewaan film, film
video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi
efek khusus untuk film; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi gambar bergerak; produksi pertunjukan
dan film; produksi, pertunjukan dan penyewaan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 19:19:01
540   EtiketJID2022100154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pulau Madura Nomor 5, Denpasar, 80113, Bali, Indonesia, Kota Denpasar, Bali
Yayasan Kino Media (Minikino)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEGADANG FILMMAKING COMPETITION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,

drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); layanan pengeditan pasca-
produksi di bidang musik, video, dan film; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan studio film; penyediaan
gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyewaan alat dan
aksesoris sinematografi; penyewaan alat penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat
perekam suara dan video; penyewaan alat reproduksi film; persiapan subtitle untuk film; produksi dan penyewaan film, film
video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi
efek khusus untuk film; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi gambar bergerak; produksi pertunjukan
dan film; produksi, pertunjukan dan penyewaan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 19:35:46
540   EtiketDID2022100157
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Indra Warman 2A, Kota Bandung, Jawa Barat, 40238
Ian Christian Mulyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sea Moss
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lumut Laut
591 Uraian Warna : Oranye(RGB255 125 27)#FF7D1B, Oranye(RGB 255 76 0)#FF4C00, Abu(RGB102 102 102)#666666, Biru(RGB50 149

253)#3295FD, Biru(RGB 19 113 214)#1371D6, Abu(RGB 92 92 92)#5C5C5C,Hijau(RGB 137 218 87)#89DA57,Hijau(RGB 36
151 82)#249752,PutihCMYK0000,HitamCMYK000100

511 Kelas Barang/Jasa : 29, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hidangan

utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Jeli ginseng merah; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau
dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk
ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik rumput laut; Laver
(rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Makanan laut yang diawetkan; Makanan ringan rumput laut goreng; Produk
makanan laut yang dibekukan; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sediaan laver (rumput laut
yang dapat dimakan); Selai; Spirulina (ganggang) olahan; agar-agar siap saji; agar-agar*; alginat untuk keperluan kuliner;
ekstrak rumput laut untuk makanan; ganggang dimakan kering; ganggang olahan untuk makanan manusia; hidangan utama
beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering];
jeli buah; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly dengan rasa almond; jelly dengan rasa kopi; jelly dengan rasa teh; kaldu
sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; kelp (rumput laut), diolahan; makanan laut beku; makanan
laut tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan ringan berbahan
dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; persiapan rumput laut
untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; produk laut olahan; produk olahan hasil laut dalam botolan; rumput laut besar
yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; selai;
selai buah; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; stok olahan berbahan dasar rumput laut;
yaki-nori [lembar rumput laut]===
===Karang akuarium, hidup; algarovilla untuk pakan hewan; carps crucian (ikan), hidup; cumi, hidup; ganggang untuk
makanan manusia; ganggang untuk pakan hewan; ganggang yang belum diolah; ganggang yang belum diproses untuk
makanan manusia; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; garam untuk ternak; hewan air yang
dapat dimakan, hidup; hewan hidup; ikan hidup untuk makanan manusia; ikan, hidup; karang hidup; lobster berduri, hidup;
lobster, hidup; makanan ikan; makanan untuk ikan akuarium; moluska, hidup; pakan untuk ikan dan krustasea; produk
pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; rumput laut aosa yang belum diolah [selada laut];
rumput laut hijiki yang belum diolah [brown algae]; rumput laut kombu (alga) yang belum diolah [kelp]; rumput laut tengusa
yang belum diolah [ganggang merah]; rumput laut, tidak diolah, untuk konsumsi manusia atau hewan; salt licks (garam jilatan);
sayuran, segar; spirulina yang belum diolah untuk makanan manusia atau pakan hewan; spirulina yang tidak diolah; spora
untuk keperluan pertanian; tanaman hidup digunakan sebagai pemandangan akuarium; ternak; wakame yang belum diolah
[rumput laut]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 19:43:46
540   EtiketJID2022100160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pulau Madura Nomor 5, Denpasar, 80113, Bali, Indonesia, Kota Denpasar, Bali
Yayasan Kino Media (Minikino)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,

drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); layanan pengeditan pasca-
produksi di bidang musik, video, dan film; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan studio film; penyediaan
gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyewaan alat dan
aksesoris sinematografi; penyewaan alat penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat
perekam suara dan video; penyewaan alat reproduksi film; persiapan subtitle untuk film; produksi dan penyewaan film, film
video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi
efek khusus untuk film; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi gambar bergerak; produksi pertunjukan

Halaman 340 dari 604



dan film; produksi, pertunjukan dan penyewaan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 19:45:16
540   EtiketDID2022100161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Kencana Blok L III/16 RT/RW. 007/007 Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TJEN RICKY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GTP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU – PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; kawat las stainless===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 19:54:11
540   EtiketJID2022100162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pulau Madura Nomor 5, Denpasar, 80113, Bali, Indonesia, Kota Denpasar, Bali
Yayasan Kino Media (Minikino)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOUR HEALTHY DOSE OF SHORT FILM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,

drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); layanan pengeditan pasca-
produksi di bidang musik, video, dan film; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan studio film; penyediaan
gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyewaan alat dan
aksesoris sinematografi; penyewaan alat penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat
perekam suara dan video; penyewaan alat reproduksi film; persiapan subtitle untuk film; produksi dan penyewaan film, film
video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi
efek khusus untuk film; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi gambar bergerak; produksi pertunjukan
dan film; produksi, pertunjukan dan penyewaan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 19:57:22
540   EtiketJID2022100163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sutera Alba Utama No.6, Sutera Renata, Alam Sutera,  RT.002 RW.015,
Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten

BOJONO INDRAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rasane + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kantin; Katering makanan dan minuman; Layanan
pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan
pemesanan yang berkaitan dengannya; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; layanan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan restoran swalayan; layanan snack-bar; lounge; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba
guna untuk resepsi pernikahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:12:49
540   EtiketJID2022100166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sutera Alba Utama No.6, Sutera Renata, Alam Sutera,  RT.002 RW.015,
Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten

BOJONO INDRAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rasane + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa

periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media
sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa strategi pemasaran melalui media sosial;
layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran
yang disediakan melalui media sosial; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
waralaba; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman
restoran; layanan pemesanan online; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel
untuk makanan dan minuman; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan promosi; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran produk; penyewaan ruang
iklan; penyimpanan data dan pemrosesan data; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; toko-
toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi
dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:18:15
540   EtiketDID2022100167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tegal Sirih, RT/RW: 024/008, Kel/Desa : Kecemen, Kec: Manisrenggo,
Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Yudha Trisna Satria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINCAH.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Silver, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===agregator ethernet-over-VDSL===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:21:24
540   EtiketJID2022100168
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Bizpark GS6 No.78F, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13910

PT. INTISARI BOGA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sari Minang Masakan Padang + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa

restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan
kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; Warung makan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:23:11
540   EtiketDID2022100169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan laiya no. 15b/54, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90157
Eka Putra Lismono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BADIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah , Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim

dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun tangan;
pakaian golf, selain sarung tangan; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; sarung tangan; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat
dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir;
sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan
militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski;
sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan
untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit;
sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:27:56
540   EtiketJID2022100170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sutera Alba Utama No.6, Sutera Renata, Alam Sutera,  RT.002 RW.015,
Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten

BOJONO INDRAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rasane Express + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kantin; Katering makanan dan minuman; Layanan

pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan
pemesanan yang berkaitan dengannya; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada

Halaman 343 dari 604



(Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; layanan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan restoran swalayan; layanan snack-bar; lounge; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba
guna untuk resepsi pernikahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:28:56
540   EtiketJID2022100171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Widodaren RT. 036/005 Kelurahan Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52362

DIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batu Nisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Persegi Panjang Berwarna Hitam sebagai latar belakang, dan Lukisan bertuliskan Batu Nisan berwarna Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan

hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi,
produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan termasuk pertunjukan
musik live berkala; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan
film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; grup
band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; jasa hiburan musik;
jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang
berhubungan dengan musik; jasa konser musik; jasa produksi musik; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan
audiovisual; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi, komentar dan artikel
di bidang musik melalui jaringan komputer; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan hiburan musik; menyediakan
hiburan musik live; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan
musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan situs web berupa
informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan
dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; penerbitan musik secara multimedia; penyediaan buku
elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan
permainan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; pertunjukan
musik; pertunjukan musik langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; produksi dan penerbitan musik;
produksi konser musik; produksi musik; produksi rekaman musik; publikasi teks musikal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:30:37
540   EtiketJID2022100172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Bizpark GS6 No.78F, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13910

PT. INTISARI BOGA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sari Minang Masakan Padang + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas,

dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya;
Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup
kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail
yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko
ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
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dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-
line; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang
berkaitan dengan permen; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan
permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang
menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer,
produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik
konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual,
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan
informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa
toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 20:38:08
540   EtiketJID2022100176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TMN. Pagelaran Blok EE 5 No. 22, RT/RW: 007/009, Kel/Desa : Padasuka,
Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat., Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Ahmad Madika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMBS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran secara online; Jasa toko online sepatu bekas; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir

dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online
yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan barang dagangan; Layanan toko ritel
online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang
menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman
online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual
peralatan dan perlengkapan bayi; Toko roti online; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; jasa toko retail
secara online yang berhubungan dengan kosmetik; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan toko grosir
online; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik;
layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang
menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi
meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan
toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis;
layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen
veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain;
layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko
grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang
menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang
menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan
pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan;
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layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir
online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan;
layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel;
layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata;
layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko
grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir
online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang
menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online
yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel  online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging;
layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang
menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang
menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang
menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan
kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan;
layanan toko ritel online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan pelana; layanan
toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online
yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel online yang
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang
menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau;
layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; mengatur
transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan
pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-
barang selam; toko ritel online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 21:07:04
540   EtiketJID2022100179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jurang Mangu Barat No. 27, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15224

PT ARKTIVAK ROKET KEANGKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Haikal Assegaf S.H.,
Jalan H. Jaelani I No 12 Petukangan Utara  Rt 05 Rw 01

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEEMOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Orange

Halaman 346 dari 604



511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan tiket; Jasa pemasaran internet; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Layanan agen informasi

komersial, melalui internet; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan (untuk
orang lain); agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; beriklan melalui Internet; iklan secara online dan
mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa agen pemasaran; jasa pemasaran; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-
jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan
peralatan seluler lainnya dan internet; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data
online; layanan promosi dan iklan melalui internet; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan
langsung; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 21:16:44
540   EtiketJID2022100181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MALAKA HIJAU II/2, RT/RW: 012/010, Kel. PONDOK KOPI, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460

NURSABRINAH MUTIARA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOSMILE YOUR FRIENDLY DENTAL CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ayo Tersenyum
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; bantuan gigi; kedokteran gigi; layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi; layanan

kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan klinik gigi; layanan pemutihan gigi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan kedokteran gigi; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap,
pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 21:27:33
540   EtiketDID2022100183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SOEKARNO HATTA AJEE RAYEUK INGIN JAYA   KAB. ACEH BESAR
NANGGROE ACEH DARUSSALAM   , Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23351

CV.CAHAYA BINTANG ENERGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTANG ASIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursi anak-anak; Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi kerja; Kursi perabot kantor; Kursi tamu (sofa); Lemari anak-

anak; Lemari berlaci; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca; Lemari makan; Lemari rias; Lemari untuk Televisi
dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari-lemari untuk dapur; Meja seterika / gosok; Meja televisi; Perabotan rumah,
bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Rak-rak untuk perabot; Tempat tidur
per (spring bed); bantal guling; bingkai cermin; furnitur, cermin, bingkai foto; kaca aluminium (cermin); kasur; kasur busa; kasur
lipat; kasur pegas; kursi; kursi makan; lemari Pajangan [furnitur]; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari makan;
lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet;
meja anak TK/Paud; meja makan; meja rias tiga cermin; meja tulis; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis;
pintu untuk furnitur; rak untuk lemari arsip; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; sofa; tempat tidur sofa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 21:31:53
540   EtiketJID2022100185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jurang Mangu Barat No. 27, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15224

PT ARKTIVAK ROKET KEANGKASA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Haikal Assegaf S.H.,
Jalan H. Jaelani I No 12 Petukangan Utara  Rt 05 Rw 01

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEEMOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan

pertujukan; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya,
konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket
untuk pertunjukan secara langsung; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa-jasa agensi tiket
online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Layanan agen
tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan informasi hiburan; Layanan reservasi
untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Penyediaan Informasi hiburan; informasi hiburan; informasi
hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; jasa agen tiket teater; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket
olahraga dan tiket teater; layanan agen tiket hiburan; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; memberikan informasi di
bidang hiburan; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan
acara hiburan lainnya; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga;
pemesanan kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
hiburan; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; penyediaan informasi hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 21:44:45
540   EtiketJID2022100187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SPG 7 RT. 008/RW. 009 No. 50, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13810, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13810

Tamara Ismiyarti Palupi, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Takoyaki Hangat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa

penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Outlet penjualan camilan khas jepang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko makanan dan
minuman khas jepang; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; stan penjualan makanan
ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 21:56:41
540   EtiketDID2022100188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CAPITAL RESD TW 1 UNIT 21 D JL. JEND SUDIRMAN KAV 52-53 RT/RW 05/01
KEL. SENAYAN KEC. KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

NINA KAGINDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAILY WHITE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : WARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
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wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 22:03:03
540   EtiketDID2022100190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perum bumi cimanggis indah blok c1 no 8 rt 03 rw 26 sukatani tapos depok, Kota
Depok, Jawa Barat, 16454

christian adhy sucitra, diah safitri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: target
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk sabun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 22:12:03
540   EtiketJID2022100191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jurang Mangu Barat No. 27, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15224

PT ARKTIVAK ROKET KEANGKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Haikal Assegaf S.H.,
Jalan H. Jaelani I No 12 Petukangan Utara  Rt 05 Rw 01

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEEMOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis

berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Jasa-jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan
manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan
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, pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Pengembangan perangkat lunak komputer untuk
logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk
produk kemasan dan pengemasan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain (pengembangan),
pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-
bisnis; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web di Internet;
hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa keamanan komputer (perancangan dan pengembangan keamanan perangkat
keras, perangkat lunak, dan sistem komputer, pemrograman dan pemasangan perangkat lunak, jasa perbaikan dan
pemeliharaan, percobaan dan penilaian risiko terhadap jaringan komputer); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; komputerisasi
layanan pemesanan online yang menampilkan distribusi eceran dan [grosir] berbagai barang-barang konsumen; layanan
komputer dan teknologi untuk mendeteksi akses tidak sah ke data dan informasi; membuat dan merancang indeks informasi
berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; menyediakan informasi on-line di bidang penelitian teknologi
dari basis data komputer atau Internet; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
mereservasi  dan memesan transportasi, perjalanan, dan restoran; pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik,
manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-
business; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat lunak platform komputer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
para distributor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 22:12:28
540   EtiketDID2022100192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Melati Mas Blok H.14/5 Rt.001 Rw.006, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15326

MICHELLE ATALYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huske
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum; Bulu mata buatan;

Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa rambut; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Esens
rambut; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak
tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel
mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit;
lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir;
pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum
kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Kosmetik untuk bulu mata; Krim creambath;
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim rambut; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Masker kecantikan untuk
tangan; Parfum laundry; Pemerah kuku; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cream; Sediaan kecantikan; Sediaan
kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pencerah (kosmetik); Tempat lipstik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; air parfum; bahan pewarna rambut; bedak; bedak bayi; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak
krem; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku gel; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
kapas kecantikan; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas
dan spons]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; lapisan atas cat kuku; lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-
up dasar bedak dalam bentuk bubuk; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
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kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemutih kuku; perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewarna Rambut; pewarna rambut; preparat
pelembab [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; sachet parfum; sampo rambut 3-in-1; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa
obat untuk wajah; serum rambut; serum wajah; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; tempat lipstik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; warna bulu mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 22:22:05
540   EtiketDID2022100194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOPO PERMAI IV 22 B / 5 RT 006 RW 008, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
JIMMY BASTIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JMYBTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Fondation yang lembut; Gel, minyak, krim,

losion, dan semprotan pembersih; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim bernutrisi; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim mata; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Larutan pembersih muka; Lip tint (pewarna bibir); Make up remover gel;
Make up remover krim; Masker (kosmetik); Masker wajah pembersihan mendalam; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Pelembab dari susu; Pembersih wajah; Pemutih ketiak; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum
kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar
Herbal Oil (kosmetik); Sabun untuk membersihkan payudara; Scrub bibir; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan;
Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit,
yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit
dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Serum bibir; Serum kulit berbasis hemp; Serum pengencang kulit; Serum
rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut;
anti keringat; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; bedak krem; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak
wajah; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eksfolian untuk kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; ekstrak untuk parfum; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat untuk
melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; hidrogen peroksida untuk
keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kondisioner kulit; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik
yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim anti-bintik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-penuaan; krim
berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk
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kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit tanpa obat;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih kulit [non-obat];
krim pemutih kulit wajah; krim penghalus kulit; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk
mencerahkan kulit; krim tubuh kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion susu untuk perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion
berjemur; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pembersih jahe; masker pembersih untuk tubuh; masker pemutih kulit wajah; masker rambut dan kulit
kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak berjemur [kosmetik]; minyak
berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket wajah; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab tangan; pelembab wajah;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih kulit; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pengkilap bibir; peningkat bawah mata; persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan
kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk wewangian yaitu kolonye; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah tanpa
obat; salep kosmetik; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit
terbakar; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit
untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk
wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; sediaan dan perawatan rambut; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik
untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan non-obat
untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan kulit
tanpa obat; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit,
bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari
dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk merawat
tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut
permanen; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;
sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan
kulit topikal untuk keperluan kosmetik; serum perawatan rambut; serum wajah; shampoo ketombe; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan
lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir
surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; witch hazel [sulingan herbal]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 22:30:09
540   EtiketDID2022100195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur,
Universitas Gadjah Mada
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Depok, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dental SilkBon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk restorasi gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/12/2022 23:06:49
540   EtiketDID2022100197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Indra Warman 2A, Kota Bandung, Jawa Barat, 40238
Ian Christian Mulyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan Wanita
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Gorjuice memiliki pelafalan yang terdengar menyerupai kata "Gorgeous"(Bahasa Inggris) yang artinya
adalah cantik. "juice" pada nama merek Gorjuice sendiri artinya adalah jus.

591 Uraian Warna : Emas(CMYK 22 44 89 0),Kuning(CMYK 0 33 80 0),Oranye(CMYK 0 62 100 0),Cokelat(CMYK 67 86 100 60). Emas warna
sosok wanita(dengan segala atribut dan aksesorisnya)dan bingkai,Kuning warna latar belakang dirinya.Oranye warna cairan
jus.Cokelat warna outline.

511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air kelapa dalam kemasan;

Air oksigen; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan dasar jus buah; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk untuk minuman;
Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; Jahe ale; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus bayam [Minuman]; Jus buah atau
sayuran; Jus buah bubuk; Jus buah dan minuman buah; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus
kelapa [minuman]; Jus lemon [minuman]; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Jus seledri [minuman]; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  jus buah; Konsentrat
untuk membuat jus buah; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman almon; Minuman bebas alkohol; Minuman
berbahan dasar kacang; Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman bersoda; Minuman buah atau sayuran;
Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau;
Minuman dan jus buah; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman jus anggur; Minuman jus buah;
Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman jus
buah tanpa alkohol; Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman jus kelapa; Minuman jus sayuran tanpa alkohol; Minuman jus
sayuran, tanpa alkohol; Minuman jus tebu; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman
olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari kacang almond; Minuman
sari kedelai; Minuman sorbet; Minuman, tanpa alkohol; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur;
Sekoteng; Sirup; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari
sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan
bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan
minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades dan minuman buah;
air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air kelapa [minuman]; air mineral dari mata air, non obat; air soda; air yang
dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa;
bir gandum; bir jagung; bir jahe; bir malt; bir rendah alkohol; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar)
untuk membuat minuman; cola [minuman ringan]; craft (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak hop (tanaman) untuk
membuat bir; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non beralkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol untuk
membuat minuman; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus
blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus
mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman];
jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha
(bir); konsentrat jus buah; kvass (minuman berfermentasi, rendah alkohol); lager (Bir); limun; minuman air perasan buah dan
jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman beraroma; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar
buah beku; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar rumput laut;
minuman berkarbonasi beku; minuman buah; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman cola; minuman dari
rumput laut; minuman es buah; minuman es buah durian; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus
apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah
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sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus
sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman nabati; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman pemulihan;
minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan rasa buah; minuman sarang burung walet; minuman tanpa-
alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus
ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus
jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin;
minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman whey;
minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; must (jus buah); pale ale
(Bir); rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol);
sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; sirup dan sediaan lain untuk
membuat minuman; sirup green tea; sirup rempah; sirup untuk minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie yang
mengandung biji-bijian dan gandum; soda pop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:13:34
540   EtiketDID2022100307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (SEOGYO-DONG), 5, JANDARI-RO 3AN-GIL, MAPO-GU, SEOUL
TIRTIR.INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIR LIFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TIR LIFE = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak essensial; kosmetik; parfum; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sampo; sediaan pembersihan; tisu kosmetik

yang sudah diresapi pelembab sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:13:38
540   EtiketDID2022100308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Dalung Permai Blok E, No.58 Banjar Lingga Bumi, Dalung, Kuta Utara,
Badung, Kabupaten Badung, Bali, 80363

Lukman Waskita Indrajit, S.Pt

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Brownies Anyam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Tua, Coklat Muda, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Kue Coklat; brownies; kue coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:16:47
540   EtiketJID2022100309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Mardani Raya GG B/16 Cempaka Putih Barat , Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10520

VIKRANT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NB NEW BAZAAR TAILOR & TEXTILE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan kain; Jasa perdagangan; jasa
pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:18:11
540   EtiketJID2022100310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL HANG JEBAT NO 14 RT 005/008, GUNUNG, KEBAYORAN BARU, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12120

SUDARTI SUSILOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERASS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:18:31
540   EtiketDID2022100311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai. 21, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H Thamrin No. 2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKONOMI SYARIAH Kebaikan Untuk Semua + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Hijau dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 26, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan

manajemen bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Konsultasi bisnis, informasi atau
penyelidikan; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan jaringan kerja dan
pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan
organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan
akuntansi; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Mempromosikan penjualan atau
mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan bisnis; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk
wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis;
Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi
untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan
informasi bisnis terkait dengan reseller; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bisnis dan manajemen; informasi bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; jaringan bisnis; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa informasi bisnis; jasa
konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa untuk membantu membangun jaringan
kontak bisnis; jasa-jasa strategi perniagaan; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen bisnis; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online;
kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi informasi bisnis; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis mengenai
kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi manajemen bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi bisnis; layanan jaringan bisnis online di bidang
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manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; manajemen bisnis;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen informasi bisnis; melakukan pameran dagang; membantu
dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di
bidang promosi bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan
saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan
pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan bisnis
pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
mengadakan acara bisnis; mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di
bidang manajemen bisnis; mengatur pameran dagang; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; perencanaan pertemuan bisnis; saran dan
bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran untuk bisnis; studi bisnis dan
pemasaran===
===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global,
layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi
pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan
layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan
pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan
nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan,
manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data
keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan,
menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan
yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan,
manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis===
===Pin; bros [aksesoris pakaian]; bros, selain perhiasan; gesper ikat pinggang, bukan dari logam mulia, untuk pakaian; pin
topi, selain perhiasan; pin, selain perhiasan===
===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik buah-buahan;
Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik
singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kentang; bawang goreng; bawang, diawetkan; bawang, diolah; keripik; keripik apel; keripik bayam;
keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar;
keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe;
keripik ubi; keripik udang; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula kacang; Gula sirup;
Gula-gula kacang; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan
batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Olahan yang terbuat dari gula; Penyedap rasa dan aroma
kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi
dilapisi gula; biji kopi panggang; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; gula; gula
almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula cair; gula jawa; gula karamel; gula kayu
manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula
kurma; gula maple; gula mentah; gula merah; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula tebu; gula tebu pasir; gula vanila; gula,
madu, sirup; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling;
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kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa
kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan
dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; penyedap kopi; perasa kopi; permen rasa kopi.; potongan gula kristal [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:18:33
540   EtiketJID2022100312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BATUJAJAR KP. CIAMPEL RT.009 RW.003 LAKSANAMEKAR
PADALARANG , KAB. BANDUNG BARAT 40553, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat, 40553

PT. HUNI KARYA PARAHYANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARAHYANGAN FO & BUSINESS PARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM , PUTIH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; pendirian

pusat komersial, area perumahan dan pabrik; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:18:54
540   EtiketDID2022100314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANYURESMI KM. 4, SUKASENANG, BANYURESMI, KAB. GARUT, JAWA
BARAT, Kabupaten Garut, Jawa Barat

CV TINTIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fariz Syah Alam S.H
AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIN TIN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap asin; Kecap manis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:19:18
540   EtiketDID2022100315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PINANG RANTI RT 009/001 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Siti Komariah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPURQOMARIYAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU,PUTIH,ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Wajik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:19:45
540   EtiketDID2022100316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Majapahit 378, RT.004 RW.004, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50246

INNEKE SILVIA OETOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MISOOL BEAUTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Highlighter; Krim creambath; Minyak bayi; Pasta gigi dan obat kumur; Pensil untuk

bibir; Perona Pipi; Sabun; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan
kulit; Semprotan pelembab wajah; Tisu basah; Vitamin rambut; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak dengan
warna yang lebih gelap  (Contour); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik];
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); deodoran; foundation; gel penata alis; gel rambut dan mousse rambut;
kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim tabir surya; kuku palsu; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker rambut; masker
tubuh; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi dan garam
mandi; minyak rambut; minyak wangi; parfum dan cologne; pelembab bibir; pelembab wajah; pembersih wajah; penghilang
riasan mata; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perona mata; pewarna rambut; sabun deterjen;
sabun kosmetik; sabun mandi; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; semprotan rambut; serum kecantikan; susu kecantikan; susu pembersih; tisu diresapi dengan sediaan
menghilangkan make-up; toner wajah; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:19:56
540   EtiketDID2022100317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Samana Residence Nomor 3C, RT 08 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Samsuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NS MAG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang

mengandung madu; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Vitamin, mineral dan
obat-obatan lainnya yang mengandung madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:20:09
540   EtiketDID2022100318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Baru RT.008 Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung,
33681

Kasmiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: CIE-CIE QUE

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Jingga, Hijau Tosca, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk udang aneka rasa; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang;

kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk kepiting; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk
udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:20:32
540   EtiketDID2022100319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (SEOGYO-DONG), 5, JANDARI-RO 3AN-GIL, MAPO-GU, SEOUL
TIRTIR.INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIR LIFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TIR LIFE = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===pembalut wanita; pewangi udara; popok bayi; popok dewasa; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis;

sediaan pembersih udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:21:58
540   EtiketDID2022100320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kedungsari  RT. 003 RW. 009 Kelurahan Gunung Gedangan , Kota Mojokerto,
Jawa Timur

Nur Aliyah Rasyiidah Wibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUREBI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, oren, ungu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan

keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang
garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan
ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:22:41
540   EtiketDID2022100321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru, Lantai 17 No. 6, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11450

JEFFREY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: V12 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitting lampu; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu gantung plafon; Lampu mobil; Lampu pintar; Lampu
suasana LED; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk penerangan jalan umum; Pemantul cahaya lampu; Penahan kap lampu;
Penerangan LED; Penyebar cahaya (LED); Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting
diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur;
Selongsong lampu; bola lampu LED; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk
kendaraan; bola lampu, listrik; downlight; halogen bola lampu; kap lampu; lampu belakang mobil; lampu directional untuk
sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu halogen; lampu helm; lampu inframerah,
bukan untuk tujuan medis; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala
mobil; lampu kerja; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu meja; lampu neon;
lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu proyeksi LED; lampu rem untuk kendaraan; lampu
sepeda; lampu sorot; lampu sorot atas; lampu studio; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu taman; lampu tembak;
lampu untuk penggunaan outdoor; panel instrumen lampu sepeda motor; pemegang kap lampu; perlengkapan lampu;
perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; perlengkapan
lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; reflektor lampu; steker lampu listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:22:54
540   EtiketDID2022100322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Ciledug Raya Gg.Swardi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12230
Dondy Hutabarat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOZZADONNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, Orange, Kuning, Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===sosis yang dilapisi tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:23:32
540   EtiketDID2022100323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Klp Cengkir Timur III EH I/14, RT.018/RW.009 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Johannes Sujanto Basuki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKAPIKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Abu-abu;
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Bangku kayu rendah; bangku kecil; furnitur anak-anak; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur

busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; kursi [kursi]; kursi bar; kursi berjemur; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka
yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi santai; lemari; lemari piring; meja; meja bar; meja kerja; meja komputer; meja teh; meja
tulis; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; ranjang kayu; tempat tidur dipan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:23:46
540   EtiketDID2022100324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bougenville VI B20 No.10, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
PT Haroem Sejahtera Indonesia (Calvin Antonius Amos)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Haroem
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, ungu, merah muda, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;

Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen
dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk
keperluan binatu; Krim pencuci tangan; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Media
abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang
keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih botol bayi; Pembersih
untuk badan; Pemutih pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-
obatan; Penyegar lemari pakaian; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring;
Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga
(cucian); Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan
abrasif; Sediaan peredam cucian; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Standar pelembut kain; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan
toilet; blau cuci; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pencuci; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cuci masker; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen
pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk
gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen
untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah
tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari
minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan
medis; deterjen, tissue basah; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan
deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; lilin untuk lantai parket; masker pembersih
mineral; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; mencuci soda,
untuk membersihkan; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pemutih cucian; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencucian cucian; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai;
penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu,
persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; sabun cair untuk mencuci piring; sabun
cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sediaan  untuk
mencuci tangan; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu atau cairan untuk
menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan
membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok;
sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu;
sediaan pengupasan lantai; sediaan perendaman cucian; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci;
semir lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; senyawa penggosok lantai; tablet deterjen pencuci piring; tiriskan dan cuci
sediaan yang tidak menghalangi; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; zat pelembut untuk keperluan rumah
tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:24:38
540   EtiketDID2022100325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Canary Timur 2 No. 31, The Springs, Pagedangan, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15339

David Ho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: La Vienne Jewellery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Kuning, Merah Bata
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===anting, bukan dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin jari; cincin jari kaki; cincin, bukan dari

logam mulia; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gelang, bukan dari
logam mulia; kalung [perhiasan]; kalung, bukan dari logam mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:24:51
540   EtiketDID2022100326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan KH Ahmad Dahlan No 53 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63411

PT. Agrofarm Nusa Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TechnoChel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:27:44
540   EtiketDID2022100327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (SEOGYO-DONG), 5, JANDARI-RO 3AN-GIL, MAPO-GU, SEOUL
TIRTIR.INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIR LIFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TIR LIFE = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tisu kertas; alat tulis menulis; handuk kertas; handuk muka dari kertas; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu

toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:27:45
540   EtiketJID2022100328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK PT HIII RT 4 RW 5 NO B56, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
BETTY DIANTTY NOVIANTTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GADINGQ CATERING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Biru Muda, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:27:56
540   EtiketDID2022100329

730 Nama Pemohon : Thomas Tandoyo Tan
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Alamat Pemohon : Raya Dharmahusada Indah A23 Kelurahan Mojo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUTRI SENGGIGI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Putri Senggigi adalah Merupakan suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Kuning , Merah , Hitam , Hijau , Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Kain sarung; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); kain sarung batik;

sarung kain yang tidak pas untuk perabotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:28:04
540   EtiketDID2022100330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Molek VI S.2 No.1, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Agustina Myra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOKELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===sistem deteksi gas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:30:34
540   EtiketDID2022100332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Gatot Kaca Kp. Pedurenan RT 008 RW 003 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis
Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16954

Sri Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DH2 HONEY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan/kata berwarna hijau, lebah berwarna putih, bentuk segienam berwarna orange dan kuning kehijauan, background
sarang lebah warna kuning

511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;

Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Olesan manis (madu); air madu; gula, madu, sirup; gula,
madu, tetes (treacle); madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan
minuman; madu, madu sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:30:49
540   EtiketJID2022100333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Klp Cengkir Timur III EH I/14, RT.018/RW.009 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Johannes Sujanto Basuki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: IKAPIKA + LOGO

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Abu-abu;
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bursa kerja; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa penjualan barang secara

retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan perabotan; Keagenan tenaga kerja; Layanan perekrutan;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri;
Penempatan tenaga kerja; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko mebel dan ranjang; Toko perabotan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan
pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; layanan perencanaan karir,
penempatan tenaga kerja, dan informasi; penempatan kerja dan personel; perekrutan tenaga kerja; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:32:25
540   EtiketJID2022100334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PeduliLindungi+Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, #259ad8
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penilaian kesehatan individu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:32:35
540   EtiketJID2022100335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Klp Cengkir Timur III EH I/14, RT.018/RW.009 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Johannes Sujanto Basuki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKAPIKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Abu-abu;
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam

kaitannya dengan manufaktur dan produksi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak
jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; mengatur kursus pelatihan;
mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; pelatihan praktis di bidang
pengelasan; pendidikan lebih lanjut; produksi materi pendidikan; transfer pengetahuan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:33:17
540   EtiketJID2022100336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru, Lantai 17 No. 6, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11450

JEFFREY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : GARUDALED
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Dealer motor; Iklan secara online; Jasa agen penjualan suku

cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun
onLine; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk
sepeda listrik; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan
ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan telepon selular
baik secara online atau secara langsung; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan penjualan
ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko eceran yang menjual mobil-
mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; MINI MARKET; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Pusat belanja melalui internet;
Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko
handphone dan asesoris; Toko komputer dan aksesoris; Toko serba ada; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon
seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja online; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan
barang secara online; jasa periklanan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online;
layanan agen ekspor-impor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk
kendaraan bermotor roda dua; layanan grosir untuk smartphone; layanan pemasaran online; layanan ritel yang berkaitan
dengan aksesori mobil; layanan waralaba dan ritel; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik
secara online maupun secara langsung; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; perdagangan online; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan
kendaraan bermotor; supplier; toko grosir; toko online; toko retail handphone; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:33:48
540   EtiketDID2022100337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GANG BARU, RT. 009/RW. 003, KEL. KENONGO, KEC. TULANGAN,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61273

IMAM SYAFI’I

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
PT RUMAH PATEN INDONESIA  MULA by Galeria Jakarta.  Cilandak Town Square
Basement Level.   Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GHZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GHZ = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker pelindung untuk pengendara; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; dudukan untuk

kamera helm; helm; helm kecelakaan; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk tinju; helm penyolder; helm sepeda; helm skateboard; jaket untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kacamata olahraga; kacamata pelindung; lampu keamanan helm
[lampu keamanan berkedip]; masker anti polusi untuk bersepeda; masker debu; masker pelindung; masker untuk perlindungan
terhadap debu; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pakaian dan sarung tangan
untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan pelindung; tali dagu untuk
helm untuk pengendara sepeda motor; tas helm===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:33:58
540   EtiketJID2022100338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (SEOGYO-DONG), 5, JANDARI-RO 3AN-GIL, MAPO-GU, SEOUL
TIRTIR.INC
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIR LIFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TIR LIFE = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang

menampilkan kosmetik; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko grosir online; mempromosikan
barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:35:44
540   EtiketD212022100339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Terminal Regional No. 16 RT 01 RW 01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan
Selebar , Kota Bengkulu, Bengkulu, 38213

LAIDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANDELA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KOMBINASI WARNA HITAM, UNGU, KUNING DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Produk-produk kakao ; Roti kering; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bubuk kakao instan  ; campuran

untuk membuat teh; gula mentah; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan
bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; sagu; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; tapioka; tepung
beras; tepung tapioka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:35:56
540   EtiketDID2022100340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sekopek Wetan RT:08 ,RW:01 Desa Sarirejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah,
51372

GITA SETYAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGIC CHEMICAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum laundry; Pencuci tangan; Sabun Cuci Piring; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:36:06
540   EtiketDID2022100341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ASEMROWO II NO. 5A, RT. 002/RW. 001, KEL. ASEM ROWO, KEC. ASEM
ROWO, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60182

BARINGAS GRAITO BIMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
PT RUMAH PATEN INDONESIA  MULA by Galeria Jakarta.  Cilandak Town Square
Basement Level.   Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: GRAITTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GRAITTO = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:36:39
540   EtiketJID2022100342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PeduliLindungi+Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, #259ad8
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Otentikasi, penerbitan dan validasi sertifikat digital; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang

menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:38:31
540   EtiketDID2022100343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Research Centre Lantai 2, Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS, Sukolilo,
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111

PT. ITS Tekno Sains

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVITS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Perpaduan gradasi warna antara biru (#011C3A), Putih (#FFFFFF), Kuning (#FFF041, Merah (#FF4D56)
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar

untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda
sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut
bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor
(sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Mesin dan motor listrik untuk
sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Pesawat bertenaga listrik; Pesawat terbang listrik;
Sepeda listrik; Skuter listrik; Troli listrik untuk golf; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan; becak listrik; bus bertenaga
listrik; instalasi anti-pencurian listrik untuk kendaraan; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bertenaga listrik;
kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kursi roda
bertenaga listrik; kursi roda listrik; lipat sepeda listrik; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mobil listrik sel bahan bakar; moped
listrik; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil; motor, listrik, untuk kendaraan darat; perahu bertenaga
listrik; sepeda motor listrik; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; skuter listrik roda dua self-balancing; unicycles listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:38:58
540   EtiketDID2022100344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baru No. 18 Rt.014/007, Kayu Putih - Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

ALI WAQAS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERCAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air beling; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk

menyetrika; Deodorant stick; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel pelembab kulit; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim untuk tumit;
Krim wajah (kosmetik); Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran
untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Losion pelindung sinar UV; Losion untuk wajah; Lotion kulit kering
(kosmetik); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pembersih
botol bayi; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pemutih untuk
digunakan pada rambut; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Mandi; Sabun mandi, deodoran; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kumur gigi tidak
mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan matahari
untuk keperluan kosmetik; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-
sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Semir sepatu; Serum Mata (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Sipat; Siwak;
Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Tambalan pemutih gigi; Tapal gigi; Tissue wangi basah; Tisu
deodoran; abrasive fleksibel; aditif cucian; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air linen beraroma; air toilet
yang mengandung minyak ular; alis palsu perekat diri; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; aromatik [minyak
esensial]; bahan kikis; balm cukur; balsam rambut; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bar sampo padat; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner
rambut padat; batu apung; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu
pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak krem; bedak tabur; bedak talek untuk
keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; benzine
penghilang noda; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk
bedak wangi; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk wangi; bulu mata palsu; busa cukur; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih kulit; busa untuk mandi berendam dan pancuran;
butiran pembersih wajah; cairan gerusan; cairan pembersih kaca depan; cairan pencuci; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit;
degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan;
deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk
hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan
tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan
ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen
pencuci piring; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam
operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; dupa; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi beraroma; garam mandi
kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel pelindung rambut; gel
pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel untuk gigi; gel untuk penggunaan kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi
masker wajah pemolesan; glasir cucian; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease
untuk keperluan kosmetik; heliotropin; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik;
kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan
sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain kaca [kain abrasif]; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk
keperluan kosmetik; kapur sirih; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kayu wangi; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada
sandblasting; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam
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bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; krim; krim anti-kerut; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion
kosmetik; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kutikula; krim mandi; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim obat menghilangkan rambut; krim pelembab
kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengencang
[kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit
kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim sepatu dan boot; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi;
krim yang hilang; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang
sepatu; lilin tukang sepatu; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion untuk rambut; lotion berjemur; lotion cukur; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik
dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion
mata untuk keperluan kosmetik; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion
pembersih kulit; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; make-up [kosmetik]; maskara rambut; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
pembersih jahe; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; minyak Kolonyo; minyak aromaterapi; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak
gaultheria; minyak jenggot; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula;
minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak melati; minyak non-obat; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak
wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit;
mousse perlindungan rambut; mousse rambut; musk sintetis; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik;
paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum cair; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi;
pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi
dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta
pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pati cucian; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab wajah
kosmetik; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih dinding ban; pembersih
jok; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih rumah tangga; pembersih
semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik;
pembersih tangan; pembilas gigi; pembilasan rambut; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemerah pipi; pemerah
susu krim; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pencerah rambut;
pencuci muka; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencucian cucian; pencucian mata, bukan
untuk tujuan medis; pengatur tekstur rambut; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lilin lantai [sediaan
gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; peningkat bawah mata; pensil alis;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk keperluan memutihkan gigi;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap
untuk minuman [minyak esensial]; penyegar nafas; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan pelurusan
rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; perona mata; persiapan pembersihan gigi; persiapan untuk perawatan rambut; pewangi nafas dalam bentuk kunyah
yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna untuk
keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; poles gigitiruan; pomade
rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk wewangian; rambut rontok; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rias wajah;
riasan mata; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun batangan; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair untuk mandi; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*; sabun non-obat untuk wajah; sabun
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pasir; sabun pelana; sabun tanpa air; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet untuk linen wangi; sachet wangi; salep
tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan
kondisioner rambut; sampo karpet; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan
pengamplasan; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk
wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan binatu; sediaan buffing kuku;
sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan
basis pelarut; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat
untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan
pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan
lantai; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pemolesan; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi;
sediaan penataan rambut; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan pengupasan lantai; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perataan [kanji]; sediaan
perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut
yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan
medis; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik;
sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan sanitasi menjadi peralatan
mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit,
rambut dan kulit kepala; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membuat
daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk
mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut;
sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama
dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan perawatan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir
sepatu dan krim; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir
sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk gosok untuk tujuan umum; serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan
[sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif];
soda soda; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; styling mousse; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pasta gigi padat; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk keperluan kosmetik;
tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak
menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kertas diresapi untuk
membersihkan piring; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu
sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai
diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat pomade; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian;
wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis;
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wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:39:27
540   EtiketJID2022100345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BALI NO. 11-13, RT. 002/RW. 005, KEL. KABUPATEN, KEC. KLATEN TENGAH,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57313

INDRA BAGUS PRAKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE JAWARA SAMBAL NUSANTARA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MIE JAWARA SAMBAL NUSANTARA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman;

Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; layanan restoran cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:39:35
540   EtiketDID2022100346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan gerilya kampung baru no 27, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70241
Purnama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Purnama Fairy Beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel pelembab kulit; Krim creambath; Krim lulur badan [Cream-
body scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari;
Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker pelembab kulit;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun cream; Sediaan kosmetik, yakni
lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk
kulit; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan
tubuh; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream);
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kaus kaki diresapi dengan
krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik
dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim
creambath; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan
sinar matahari; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan
gel; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
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losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan
bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk
melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; masker pelembab kulit;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah,
badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perona pipi dalam
bentuk krim  (Cream blush); pewarna lotion untuk rambut; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur;
salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; self-tanning lotion [kosmetik]; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:39:37
540   EtiketDID2022100347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dieng No. 11 RT. 001 RW. 001
Kel. Gajahmungkur
Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232

Harjanto Kusuma Halim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: G-50
Merek Kata

566 Arti Bahasa : G-50 = Merupakan Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:39:46
540   EtiketJID2022100348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DR Makaliwe III/16-18, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

YOHANA FRANSISCA DENA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADAM COAT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Coklat; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko yang menjual pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang,

celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu,
kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung
(smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju
renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat
pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron,
celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset,
sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan
dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi,
gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal
yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan penjualan eceran
(atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang
terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga
dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga,
tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:40:56
540   EtiketDID2022100349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP DPR RI C/51
RT.010 RW. 001, Joglo, Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

BERYANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bizons Indonesia
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan rambut; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; parfum; pelindung terhadap sinar

matahari untuk wajah tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan perawatan
rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:41:35
540   EtiketDID2022100350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Permata Residence Blok L3 No. 2, Desa/Kel. Sriamur Kec. Tambun Utara,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17561

PT AGUNK LAKALAKA DIGIKRAF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEZA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Biru Muda; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan kerak

air untuk kebutuhan rumah tangga; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; parfum; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mencuci piring; sediaan untuk mencuci pakaian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:41:39
540   EtiketDID2022100351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margosari Gg. Baru No. 14 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Magersari , Kota Mojokerto,
Jawa Timur

Partiningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FD FANDYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, merah muda, merah, emas, biru muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan siap saji

yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:41:52
540   EtiketDID2022100352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GELONG BARU BARAT VI NO. 23, RT. 005/RW. 003, KEL. TOMANG, KEC.
GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440

SONNY HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIAMANTE STEEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DIAMANTE STEEL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan; Baut logam; Genteng dari logam; KASA KAWAT; Kabel dari logam, bukan listrik; Kawat las dari logam; Paku;

Pilar dari logam untuk bangunan; Pipa talang dari logam; Pipa-pipa dari logam; Rangka atap dari logam; Rangka plafon dari
logam; kawat baja; kawat duri; mur logam; perlengkapan pintu dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:42:06
540   EtiketDID2022100353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PeduliLindungi+Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, #259ad8
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:42:31
540   EtiketDID2022100354

730 Nama Pemohon : Utan Sahiro Ritonga, Sutadi Triputra
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Alamat Pemohon : Jl. Turangga Timur No. 57, Kota Bandung, Jawa Barat, 40263
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: rooftop garden
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kebun di atap bangunan
591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, kuning tua, dan kuning muda
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===sayuran, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:42:44
540   EtiketDID2022100355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baru No. 18 Rt.014/007, Kayu Putih - Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

ALI WAQAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Us-Sunnah + Huruf Urdu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf Urdu artinya Us-Sunnah
591 Uraian Warna : Merah, Kuningm Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Siwak; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:42:58
540   EtiketDID2022100356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL HANG JEBAT IV NO 5 RT 005/008, GUNUNG, KEBAYORAN BARU, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12120

ENGGAR RATNA GUMILAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUMMY'S PASTRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue tradisional; brownies; kue tart===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:43:03
540   EtiketDID2022100357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Raya RT005/RW001, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

Rury Suryandani, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda dan Emas
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Risoles; Teh olahan khas negara Thailand; brownies; kue basah; kue kastangel; kue kering; kue

nastar; roti maryam; teh hijau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:43:59
540   EtiketJID2022100358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Majapahit 378, RT.004 RW.004, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50246

SUSI INDIARTI SUGIHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACENTRA ELEKTRONIK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor

Elektronik; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang elektronik audio dan audio visual;
administrasi urusan bisnis; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemesanan online;
manajemen penjualan; minimarket; pemasaran media sosial; promosi online jaringan komputer dan situs web; toko elektronik;
toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:44:39
540   EtiketDID2022100359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dite Manis No. 1 RT/RW 042/011 Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun,
Jawa Timur, 63138

Joshua Abisha Clarence

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMOR.HOMME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; krim wajah; lotion kulit kosmetik; minyak wangi; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; pomade rambut;

sabun cair untuk mandi; semprotan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:48:37
540   EtiketDID2022100360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ramiin 1183 RT.01 RW.14, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50199

Tutik Mursriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nuqiqu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:49:02
540   EtiketJID2022100361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Permata Karawaci, Blok B No. 6, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab.
Tangerang, Provinsi Banten, 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT KILAT BERKILAU INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAUNDRY KILAT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Kuning;
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; memberikan informasi terkait dengan pengepresan pakaian; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan;

penyediaan fasilitas binatu; penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan pengering binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:49:09
540   EtiketDID2022100362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garut RT/RW. 005/003, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, 33684
Shella Enjellica

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ShellaBabel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk stik cumi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:51:03
540   EtiketD212022100364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Argamulya RT 001 RW 007 Dusun IV Suka Mulya Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, 38657

SITI ANISAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keripik Tempe "NENO"
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kacang kedelai; kacang kedelai, diolah; keripik kedelai; tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:51:08
540   EtiketJID2022100365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Savoy B1. No. 19, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung,
Jakarta Timur 13910, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910

PT TERUS SEJAHTERA TERPERCAYA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIENTE DE LEON LAUNDRY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda; Biru Tua; Jingga;
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Layanan perantara bisnis; jasa

manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:52:45
540   EtiketJID2022100366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Sukamakmur No.6B, Pabuaran - Sukamakmur,  Bogor - Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

PT. INTERNUSA JAYAMITRA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPSOHILLS CIRCUIT-BOGOR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying fox, snorkling, diving, mancing; Jasa persewaan ruangan untuk

kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pendidikan pra-sekolah
untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu
menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan
kebutuhan berbeda; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan
untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak
dengan kebutuhan berbeda; Pelatihan dalam perawatan anak-anak; Pengaturan dan pengadaan loka karya-loka karya dan
seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyedia fasilitas dan layanan
rekreasi; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang
manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Publikasi teks-
teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; instruksi tari untuk anak-anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; mengatur kompetisi olahraga
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan area rekreasi di alam area
bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan
kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-
bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga [layanan
amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga, untuk
tujuan amal; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata; menyediakan fasilitas
olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas
hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda
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[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak
kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat
acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan
amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan
materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-
anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita
untuk anak-anak; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; pengaturan kompetisi-
kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas
olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; penyediaan buku-buku dan
materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan fasilitas bermain untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa hiburan yang
mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan materi-materi
seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan perlengkapan
sekolah untuk anak-anak; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan artikel-artikel berita untuk
anak-anak; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyediaan tempat-tempat bermain anak; penyewaan
dan eksploitasi fasilitas olah raga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:53:29
540   EtiketDID2022100367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Farida Mardiati S.H.
FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Find N Flip
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Kabel USB; Telepon Seluler; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat

diunduh; baterai, listrik; casing untuk ponsel pintar; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; earphone; film pelindung
diadaptasi untuk smartphone; jam tangan pintar; komputer tablet; pengeras suara pintar; pengisi daya baterai; penutup untuk
smartphone; peralatan televisi; ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:55:32
540   EtiketJID2022100368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Savoy B1. No. 19, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung,
Jakarta Timur 13910, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910

PT TERUS SEJAHTERA TERPERCAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIENTE DE LEON LAUNDRY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda; Biru Tua; Jingga;
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pembersihan tas; Membersihkan kasur bayi;

Membersihkan kereta bayi; Mencuci boneka; Mencuci helm; membersihkan karpet dan permadani; mencuci kain, pakaian,
kain, linen dan tekstil; menyetrika pakaian; penyediaan fasilitas binatu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:56:40
540   EtiketDID2022100369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Majapahit No. 218 A, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa
Tengah

BAMBANG SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YMAX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cincin bola untuk bantalan; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Dinamo stater  ; Motor dan mesin, kecuali

untuk kendaraan darat; Motor untuk mesin; Track karet (mesin); bantalan bola; bantalan mesin; bantalan rol; bantalan rol
untuk mesin; batang mesin; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin otomotif; busi untuk mesin
pembakaran internal; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan; camshafts mesin; dinamo; jembatan rol; kabel busi
untuk mesin pembakaran internal; katup bola menjadi bagian dari mesin; mendorong kopling poros untuk mesin; mendorong
kopling poros, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dengan
transmisi roda gigi untuk mesin; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor
listrik vibrator; motor servo arus bolak balik; motor servo untuk sistem pendingin udara; muffler sebagai bagian dari sistem
pembuangan kendaraan; pompa air listrik; pompa putar; puli dinamo untuk kendaraan; sabuk dinamo; servomotor; sikat
dinamo; sistem pembuangan untuk kendaraan; sistem pembuangan untuk mesin diesel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 11:59:34
540   EtiketDID2022100370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Simatupang Lt. 8-9, Jl. TB Simatupang Kav. IS-1, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT Mount Scopus Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Food Chain
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Rantai Makanan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan

korporasi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog
barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang; Kompilasi dan
penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Program
loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan ritel
menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk
penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan dan analisa
data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa
pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran;
Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-
line; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
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suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang
berkaitan dengan permen; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan
permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang
menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer,
produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik
konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual,
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan
informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen bisnis;
menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; fungsi kantor; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan
restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan===
===layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran===
===Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung;
brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut;
keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan
ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti
berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Buttermilk Pancakes; Campuran untuk
roti; GIS (bahan pemekar roti); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat dimakan; KOPI PORANG; Kopi
Latte; Kopi Susu ; Kopi cokelat; Kopi gula aren; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat; Kue Susu; Kue kering (pastri);
Kue kering Perancis; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman dengan
bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Panettone (roti manis); Roti Denmark;
Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti bun dengan selai; Roti kecil-kecil;
Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti pastry; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti
susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Tepung, roti,
ragi, pastri (kue-kue); adonan puff pastry (roti); adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim];
bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; bazlama (roti pipih turki); biji kopi panggang; bindaetteok
[Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; cake frosting [icing];
campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran isian berbasis roti; campuran kopi; campuran kopi
dan Chicory; campuran kue; campuran pancake gurih; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; cupcake
beku; cupcake cokelat; dekorasi berbasis gula untuk kue; gula gula untuk menghias kue; isi cokelat untuk produk-produk roti;
kopi bebas kafein; kopi buatan; kopi dan coklat; kopi instan; kopi tanpa kafein; kue buah; kue cokelat; kue coklat; kue es; kue
es krim; kue gandum; kue keju; kue krim; kue mentega; kue pastry; kue potong; kue pretzel; kue tar blueberry; kue tar cokelat;
kue tar krim; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri
dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makaroni [kue kering]; matzo [roti tak beragi]; minuman berbahan
dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; pancake; pancake gurih; pane carasau [roti datar]; piadina
[roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi];
remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti bakar; roti bebas gluten; roti buah; roti bun; roti bun kukus dengan isian; roti dari tepung
beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti kismis; roti
multigrain; roti oriental; roti panggang; roti rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti yang dibuat dari kacang
kedelai; sediaan minuman kopi; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:00:24
540   EtiketDID2022100371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL torompio blok JM 09 rt 7 rw 6 PEGANGSAAN DUA, Kota Administrasi Jakarta
Clinton Arthur Susanto
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Utara, DKI Jakarta, 14250
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PECEL HASEYO!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam goreng Kalasan; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:02:35
540   EtiketDID2022100372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan II Gang Dukong RT/RW. 001/001 Desa Dukong , Kabupaten Belitung,
Kep. Bangka Belitung, 33417

Hartati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURUNEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===sedotan untuk minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:05:25
540   EtiketJID2022100373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CEMPAKA PUTIH TIMUR 25/10, RT/RW. 002/002, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR,
KEC. CEMPAKA PUTIH, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PARAMA P. KUSUMANINGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAVILIONBEAUTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa fisioterapi; Klinik kecantikan; Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); jasa konsultasi

kecantikan; jasa spa; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi kecantikan; layanan ahli kecantikan;
layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan salon kuku (nail
shops); layanan sauna; layanan terapi; layanan terapi kecantikan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan
salon kecantikan; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; perawatan kecantikan kaki; salon kecantikan; sauna,
pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:10:59
540   EtiketDID2022100374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O-IV KAV 23 RT. 009/011 SUNTER,, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WANENLUBE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan Bakar Bensin; Bahan Bakar Pesawat; Bensin RON 90; Bensin RON 92; Biosolar 48 (bahan bakar); Biosolar 51

(bahan bakar); Gemuk pelumas; Minyak gas; Minyak solar CN 48; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif, non-kimia, untuk
bahan bakar motor; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar; bagasse untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan
bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk
motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk penggunaan
domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar bensin; bahan bakar benzena; bahan bakar biodiesel; bahan bakar
biomassa; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar dari sumber biologis; bahan bakar dengan
basis alkohol; bahan bakar etanol; bahan bakar gas; bahan bakar jet; bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan bakar
padat; bahan bakar penerbangan; bahan bakar solar; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan bermotor;
bahan bakar untuk korek api; bahan bakar untuk pesawat dan kapal; bahan bakar untuk pesawat terbang; bahan bakar
xylene; bahan bakar yang berasal dari minyak mentah; batu bara; batu bara muda; bensin; bensin industri; biofuel; biofuel jet;
biofuel penerbangan; briket; briket bahan bakar; briket batubara; briket gambut; briket gambut [bahan bakar]; etanol [bahan
bakar]; eter minyak bumi; flux oil untuk digunakan sebagai bahan dalam aspal; gambut [bahan bakar]; gas alam cair; gas
batubara; gas cair; gas minyak bumi cair; gas untuk pemanas api; gas untuk penerangan; gas yang dipadatkan [bahan bakar];
gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; grafit sebagai pelumas; kayu bakar; lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin untuk
penerangan; minyak bakar; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak diesel; minyak mesin; minyak pelumas;
minyak pelumas [pelumas industri]; minyak pelumas mineral; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk
keperluan industri; minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; minyak penetrasi; minyak rantai; minyak tar batubara;
oli halus untuk motor; oli industri untuk baterai; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli roda gigi; parafin;
pelumas; pelumas grafit; pelumas industri; pelumas kendaraan bermotor; pelumas non-mineral untuk keperluan industri;
pelumas non-mineral untuk keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; pelumas otomotif; pelumas
padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas pengeboran; pelumas pengeboran sumur minyak; pelumas serba
guna; pelumas untuk keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat
terbang; pelumas untuk sabuk; petroleum jelly untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:12:23
540   EtiketJID2022100375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru, Lantai 17 No. 6, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11450

JEFFREY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTOVINDO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Dealer motor; Iklan secara online; Jasa agen penjualan suku

cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun
onLine; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk
sepeda listrik; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan
ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan telepon selular
baik secara online atau secara langsung; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan penjualan
ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko eceran yang menjual mobil-
mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; MINI MARKET; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Pusat belanja melalui internet;
Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko
handphone dan asesoris; Toko komputer dan aksesoris; Toko serba ada; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon
seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja online; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan
barang secara online; jasa periklanan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
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mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online;
layanan agen ekspor-impor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk
kendaraan bermotor roda dua; layanan grosir untuk smartphone; layanan pemasaran online; layanan ritel yang berkaitan
dengan aksesori mobil; layanan waralaba dan ritel; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik
secara online maupun secara langsung; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; perdagangan online; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan
kendaraan bermotor; supplier; toko grosir; toko online; toko retail handphone; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:14:41
540   EtiketDID2022100376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BOULEVARD CITRA GRAND CITY NO. 88, GCP LAGNOLIA 1 NO.1 RT 014
RW 005 KELURAHAN ALANG-ALANG LEBAR, Kota Palembang, Sumatera Selatan,
30961

DWI INDAH LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WHITEHAVEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS, PUTIH, DENGAN BACKGROUND TOSCA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Kolonye;
Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik];
deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-
up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh;
lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan
kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
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penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan batang korek kuping untuk
keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim pijat kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
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kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya
untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan
kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata
ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat
untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:
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220
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07/12/2022 12:15:28
540   EtiketDID2022100377

730 Nama Pemohon : TEDDY KENT
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Alamat Pemohon : Raya Wiyung Baru BB-8, Kel. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZOOMANJEE – Mother Nature Provides, We Do The Rest + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, putih, hitam, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan

melalui media elektronik; Iklan secara online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan
penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; jasa eceran atau jasa grosir
untuk hewan peliharaan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk
hewan; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa
promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; layanan grosir untuk alat kecantikan
untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
pemasaran online; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan
ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan
toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; penyediaan
pasar online===
===Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk hewan peliharaan; Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan;
Kandang untuk membawa hewan peliharaan; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; Toples untuk makanan hewan
peliharaan; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor
laser; baki sampah untuk hewan peliharaan; bertengger untuk sangkar burung; bulu binatang [sikat]; cincin untuk burung;
cincin untuk mengidentifikasi burung; filter untuk digunakan dalam kotak kotoran kucing; guci untuk memperlakukan hewan
peliharaan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak kotoran kucing; kotak sampah otomatis untuk hewan
peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan; liner disesuaikan untuk kotak kotoran hewan peliharaan; mandi burung
tidak menjadi struktur; mandi burung, bukan menjadi struktur; mangkuk air untuk hewan peliharaan; mangkuk makan hewan
peliharaan, otomatis; mangkuk minum hewan peliharaan; mangkuk untuk hewan peliharaan; meja makan burung; palung
untuk hewan; pengumpan burung; pengumpan hewan peliharaan elektronik; pengumpan hewan peliharaan yang diaktifkan
hewan; pengumpan ternak yang diaktifkan hewan; peralatan makan hewan peliharaan; piring makan hewan peliharaan;
sangkar burung; sangkar burung untuk unggas domestik; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan hewan; sarung
tangan perawatan hewan peliharaan; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga;
sikat hewan peliharaan, listrik; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk merawat hewan peliharaan; sisir untuk hewan
peliharaan; tempat mandi burung *; terarium dalam ruangan untuk hewan atau serangga; wadah makanan untuk burung;
wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah makanan untuk hewan ternak; wadah minuman; wadah penyimpanan rumah
tangga untuk makanan hewan; wadah sikat gigi; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan cairan
portabel untuk hewan peliharaan; waterer hewan ternak yang diaktifkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:19:16
540   EtiketJID2022100378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Trimezia 8 No. 61 Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten

FRANSISKUS ALVIN WINATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRANSISKUS ALVIN dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)

di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Hosting,
pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan,
pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan,
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pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Jasa
Penyedia Kursus Instruktur Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa hiburan, yaitu, mengatur,
mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari
tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa kursus; Jasa
kursus secara online; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah
kecantikan; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan,
keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di
bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang
virtual).; Jasa sekolah kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-
jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-
jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua
usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa penyediaan pendidikan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online
yang disediakan online dari jaringan komputer; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus pendidikan desain;
Kursus pengembangan diri; Kursus selam; Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan
ponsel; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan kursus selam (diving); Layanan pendidikan dan
layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan
mengadakan seminar dan lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa
dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas,
seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; Layanan pengajaran bahasa; Lembaga
Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global;
Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film,
data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Menyediakan
database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di
bidang hiburan; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di
bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Menyediakan permainan komputer online; Menyediakan permainan online di jaringan komputer;
Menyelenggarakan kursus pengajaran; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pengajaran sekolah anak-anak di bidang
teknik otomotif; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools),
konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Penyediaan
gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi;
Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui
satu jaringan komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan permainan realita virtual melalui jaringan komputer;
Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai
topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game komputer online; Publikasi
panduan untuk game komputer; Rental game komputer dan langganan game komputer; Sekolah; Sekolah Basket dengan
Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Ulasan kursus untuk ujian negara; akademi
(pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang
beladiri KYOKUSHINKAI; informasi pendidikan sekolah asrama; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan
komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; interpretasi bahasa; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-
sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya
melalui suatu jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau
Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-
sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC,
Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan
sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek
dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam
bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan
dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan
dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyelenggaraan
konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa permainan
elektronik yang tersedia dari suatu database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa publikasi elektronik
untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan
komputer global; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya
melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas,
dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-
simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; konsultasi

Halaman 389 dari 604



pendidikan sekolah asrama; kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan
berbasis komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran
dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan;
kursus snorkeling; layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game
disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game
disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan instruksi simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh
sekolah kecantikan; layanan kamp komputer; layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan
pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran;
layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di
bidang pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
teknologi medis; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan
yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal
komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan
pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam
(diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan permainan realitas virtual disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa; layanan sekolah balet; layanan
sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan sekolah seni bela diri; layanan sekolah yoga; layanan video
game disediakan secara online dari jaringan komputer; les di sekolah menjejalkan; melakukan kursus korespondensi;
melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan
komputer; memberikan informasi online terkait dengan game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game;
memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang
komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui
kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; mengajar di
sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain
(players) game komputer; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan,
kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus pendidikan; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; menyediakan berita dan informasi gulat melalui jaringan komputer global;
menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer
dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan kursus di bidang
pengelolaan air; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus
pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan
kesehatan; menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan;
menyediakan kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan;
menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri
perjalanan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran;
menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika;
menyediakan kursus pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus
pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing
dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak
dapat diunduh, dari jaringan komputer global atau Internet; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah
(augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang
teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum
muda dan orang dewasa; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi kursus
korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh; organisasi les bahasa; pelatihan
bahasa; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data;
pelatihan dalam penggunaan komputer; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang
teknologi komunikasi; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan
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sekolah asrama; pengajaran bahasa; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan
komputer global; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar,
lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui
internet dan kursus pelatihan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan
animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan komputer
elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan jasa kasino dan permainan kasino melalui situs web dan suatu
jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah
sekolah; penyediaan kursus bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus putting golf miniatur; penyediaan musik
digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan nada dering dan gambar yang tidak dapat diunduh
yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan
pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan pra-rekaman
hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan
musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan
publikasi yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi
dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan video yang tidak dapat diunduh
melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyelenggaraan kursus
pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyewaan game komputer; perkumpulan alumni sekolah;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; produksi dan distribusi
permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan
peralatan lokal; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer;
produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; program pengayaan akademik di bidang sains,
teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan sekolah di bidang
kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di bidang sains; program
pengayaan sekolah di bidang sejarah; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; publikasi konten editorial situs
yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan
komputer global; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam
bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website; publikasi yang tidak dapat diunduh
tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang
teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; sekolah Keperawatan; terjemahan bahasa; uang sekolah
perbaikan===
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Tanggal Penerimaan
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540   EtiketJID2022100379
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Trimezia 8 No. 61 Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten

FRANSISKUS ALVIN WINATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Accelerate YourITCareer
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa streaming konten

media digital untuk pihak lain; menyediakan jasa komunikasi online; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa
penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer,
perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa streaming konten media digital untuk pihak
lain; Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk
memungkinkan secara online, keterlibatan real-time di antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten
melalui internet, termasuk untuk aplikasi internet of things; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video,
yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Layanan berbagi video,
yaitu transmisi elektronik video dan konten audio visual di antara pengguna internet; Layanan media selular dalam bentuk
transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi
elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video,
dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan
transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Layanan video dan berbagi data peer-to-peer,
yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna internet; Menyediakan akses ke
konten gabungan di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan
multimedia interaktif; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer
global.; Streaming konten media digital di Internet; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel,
pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk
mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan,
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menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya
audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; Transmisi elektronik film/musik/video/permainan
dan konten multimedia; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia
untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya secara elektronik; Transmisi konten audio dan
video melalui satelit; akses ke konten, situs web, dan portal; jasa fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan,
teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa penyediaan forum
komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi,
mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi,
gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum online untuk berbagi teks, foto,
gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi
elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu,
transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan telekomunikasi dan
komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks,
pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; layanan media seluler dalam sifat transmisi elektronik dari konten media
hiburan; layanan media seluler yang terdiri
dari transmisi elektronik informasi
multimedia dan konten hiburan,
yaitu, konten video dan audio,
gambar, ilustrasi grafis dan musik
melalui Internet, jaringan kabel dan
nirkabel untuk diunduh ke telepon
seluler.; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan
video-on-demand melalui Internet; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan telepon, yaitu,
streaming konten audio dan visual; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya
melalui masuk (login) universal; menyediakan akses ke database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan
pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang
diminati umum; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna
untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten
hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan forum online
untuk pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan penggunaan sementara dari
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten
digital; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna;
pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; penyedia forum online
untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna; penyedia konten multimedia melalui internet;
penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke
konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-
on-demand on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan forum
komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk
membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan konten audio, video atau multimedia; penyiaran dan streaming audio-
visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet,
kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik
dan video musik; penyiaran dan streaming konten media audio-
visual; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran
konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar
lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran,
penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data
lainnya melalui internet dan website, terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; penyiaran,
transmisi, dan distribusi
program, film, gambar, musik,
permainan, kutipan dan teks melalui
sarana teknologi apa pun ke
pesawat televisi, komputer pribadi
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; streaming audio
konten melalui jaringan komputer global; streaming dan live streaming konten audio,
visual dan audiovisual melalui jaringan
komputer global; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet;
telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan
pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan
nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media
audio-visual, multimedia dan digital yang dapat didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; transmisi elektronik dan
pengambilan data, gambar, konten
audio, konten video, pesan dan
dokumen; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal;
transmisi elektronik dari file konten streaming audio dan video yang dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi
lainnya; transmisi konten audio; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui
jaringan komputer; transmisi konten audio dan video melalui kabel; transmisi konten audio dan video melalui saluran ISDN;
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transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten multimedia melalui
Internet; transmisi konten ponsel melalui jaringan online; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet;
transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya serta jaringan komunikasi;
transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui
Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Palasari RT 002/001 Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16740

JHEMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IS TOURING : Merupakan Suatu Penamaan
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos t-shirt; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,

bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
bagian atas sepatu; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; celana kasual; celana pria; celana untuk wanita; dasi; flat
balet [sepatu flat]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos polo; kaus kaki; kerudung
[pakaian]; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi
(hats), bandana, topi (bonnets); sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal jepit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sepatu; sepatu hak-tinggi; sepatu kasual; sepatu pantofel; sepatu sandal;
sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol sandal; sol untuk alas kaki; sol untuk
sepatu; sweater; syal; syal dan jilbab; topi; topi mode===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:22:55
540   EtiketDID2022100381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Majapahit No. 218 A, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa
Tengah

BAMBANG SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YMAX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai untuk truk; Capacitor discharge ignition (CDI); Flasher; Pelampung Tangki Bensin; Switch Stater; aki; aki mobil; aki

motor; akumulator [baterai]; baterai kering; baterai lithium; gulungan magnetik; kabel aki; kabel daya mobil; kabel starter untuk
motor; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengukur bensin;
peralatan audio pada kendaraan; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; preamp mobil; radio kendaraan;
regulator tegangan untuk kendaraan; sakelar starter; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; sensor gas; sensor
kelembaban untuk kendaraan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan; speedometer untuk
kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:23:56
540   EtiketDID2022100382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumpingan RT.004 RW.007 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta - Jawa Tengah , Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57136

MUNTOLIP
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIBLEK + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, hijau, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jas hujan; jas hujan ponco; jas hujan setelan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:24:00
540   EtiketJID2022100383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru, Lantai 17 No. 6, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11450

JEFFREY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINYX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Dealer motor; Iklan secara online; Jasa agen penjualan suku

cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun
onLine; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk
sepeda listrik; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan
ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan telepon selular
baik secara online atau secara langsung; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan penjualan
ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko eceran yang menjual mobil-
mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; MINI MARKET; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Pusat belanja melalui internet;
Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko
handphone dan asesoris; Toko komputer dan aksesoris; Toko serba ada; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon
seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja online; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan
barang secara online; jasa periklanan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online;
layanan agen ekspor-impor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk
kendaraan bermotor roda dua; layanan grosir untuk smartphone; layanan pemasaran online; layanan ritel yang berkaitan
dengan aksesori mobil; layanan waralaba dan ritel; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik
secara online maupun secara langsung; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; perdagangan online; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan
kendaraan bermotor; supplier; toko grosir; toko online; toko retail handphone; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:25:19
540   EtiketDID2022100384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kesehatan III/31 rt. 007/rw.006, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10160

Lisca Zafarayana
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LISCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang goreng; kacang, diolah; stik keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:33:59
540   EtiketDID2022100385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.MAYANG SARI I / D.52 RT 12 RW 15 KEL TUGU UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

ARIANI ADHY PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMAMUTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:36:12
540   EtiketD162022100386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Jaya Giri XI no 24 Denpasar Yangbatu Kangin, Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Bali, 80234

I Gede Panji Ariawan, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roktab Rokok Talas Beneng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Hijau, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:37:51
540   EtiketD162022100387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muding Batu Sangian I No 1, Lingkungan Muding Kaja Kelurahan Kerobokan
Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, 80363

S.A Putu Eka Candra Dewi, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sang’s
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Gold (emas)
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:38:20
540   EtiketDID2022100388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumpingan RT.004 RW.007 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta - Jawa
Tengah, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57136

MUNTOLIP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRESNO + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah, kuning, hitam, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jas hujan; jas hujan ponco; jas hujan setelan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:39:14
540   EtiketD162022100389

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kediri Gang Kesatria IV/1 Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan
Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 80361

Ni Luh Ketut Masdyawati, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Prana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:40:49
540   EtiketD162022100390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Bukit Sari, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, 80515
I Wayan Lanus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Uma Sari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===wadah penyimpanan, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:40:55
540   EtiketDID2022100391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HOS. COKROAMINOTO 105, LINK. SUKOROJO, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, 68432

ZAINUDDIN KADHAFIE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Es.Teh Ayu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Beras;

Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; brownies;
campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut; keripik
jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan ringan
berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; pai;
panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti berlapis; roti*;
salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan;
minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu;
minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Campuran minuman berbahan dasar teh;
Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Es untuk minuman
penyegar; Jus jahe [minuman]; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Matcha
/ teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan
dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga
dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar
teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman
kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat;
Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau
tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa
(selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri
untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan
minuman; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Trehalosa untuk makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bir pletok (minuman rempah-rempah); bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat;
bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; ekstrak
malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman;
ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah
atau penyedap untuk makanan atau minuman; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi;
madu untuk makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar
cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao;
minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau
tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat
atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar
teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar
teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis;
minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile;
minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman
cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng
merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman
kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh;
minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha);
minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-
minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; pati untuk makanan dan minuman; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain
minyak esensial, untuk minuman; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan malt barley untuk
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digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ;
seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls (isian untuk
minuman boba); tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:45:13
540   EtiketJID2022100392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penanggungan No. 64 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Wates , Kota Mojokerto, Jawa
Timur

Brigitta Angelia Soetjiantoro Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Oui patisseri
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko kue; Toko yang menjual kue; stan penjualan kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:48:07
540   EtiketJID2022100393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan rawamangun muka VI no 12 rt 16 rw 12 kel. rawamangun, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

rohayati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tjantik 3
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:48:28
540   EtiketDID2022100394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Taman harapan Indah Blok A-26 Lk XIII, Kota Medan, Sumatera Utara, 00000
Rahmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBshine skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream Dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
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wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional;
Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk
kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
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pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
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keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita
dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
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untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan batang korek kuping untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
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dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat kosmetik; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan
gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk
kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin
carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat
sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; lilin
pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk
lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata;
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masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub
pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan aromaterapi; minyak esensial untuk
penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak
gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik;
minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah
buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut;
minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan
kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut;
minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan
matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut;
minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari;
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk
keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut;
minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan
binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan
pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok;
pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih
kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih
saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan
kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia
dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi
yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk;
pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
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rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan
penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih
cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih
selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut;
pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk
tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles];
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum
ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai;
penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang
lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis;
penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan;
peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar
kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan pembersihan gigi;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan
medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah;
riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal
mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;

Halaman 405 dari 604



sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian
dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah
tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah
tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
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untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker
seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip
pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal;
sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pasta
gigi padat; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
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(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips
kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan
pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan
pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu
sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan
lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:48:44
540   EtiketJID2022100394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Serdang Asri 3 Blok K 13/23 RT/RW 003/007 Kel.Ciakar Kec.Panongan, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15710

KARINA WIDIASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARINADI OFFICIAL STORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Karinadi Official Store merupakan suatu penamaan. Karinadi = akronim nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode,

barang olahraga; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa toko pakaian eceran; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir;
Layanan agen ekspor-impor pakaian; Penjualan pakaian,; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa
retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang
handuk; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; penjualan
busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; toko busana muslim; toko hijab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:50:09
540   EtiketDID2022100395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok J/12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LAM EILEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGLAM LA'PASTE dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk kacang kedelai; Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang tanah, dikeringkan; Krim dengan buah; Krim kocok; Krim

kocok beku; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup,
beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari
buah-buahan dan krim; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah;
Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut;
Selai kacang coklat; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bubuk dadih (produk susu);
bubuk keju; bubuk susu; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; isian buah
untuk roti dan kue; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang merah, diawetkan; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah;
krim; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim keju; krim mentega; krim non-
susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; margarin; mentega;
mentega putih; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji kapas untuk
keperluan kuliner; minyak campuran untuk makanan; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner;
minyak colza untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak mentega;
minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak sawit untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan
berbahan dasar kacang; olesan berbasis buah; olesan buah; santan bubuk; sayuran yang diawetkan dalam minyak; selai
aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jeruk; selai kacang;
selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; susu,
keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; topping krim untuk makanan pencuci mulut; ubi jalar, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:50:27
540   EtiketD102022100396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN PONDOK JATI CJ 3, RT/RW:29/10, SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

SOFJAN KUSUMADJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUDIOTIP TOP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Speaker aktif dan pasif; amplifier audio; sistem loudspeaker; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet

untuk digunakan dengan pengeras suara; soundbars; speaker nirkabel; unit loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:50:41
540   EtiketDID2022100397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok J/12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LAM EILEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGLAM LA'PASTE dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Campuran tepung; Cokelat dalam bentuk pralin; Es krim buatan; GIS (bahan

pemekar roti); Glasir dan isian untuk makanan manis; Gula halus untuk glasir; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan
isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Kue berbahan dasar
tepung; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan yang mengandung tepung; Olesan berbahan dasar coklat; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa
nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma
selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-
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produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Puding pencuci mulut instan; Roti bun dengan selai; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung
kentucky; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan
kue; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking
soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bubuk
coklat; bubuk pengembang; bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; campuran gula-gula instan;
campuran isian berbasis roti; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran-campuran untuk membuat produk-
produk roti; dekorasi permen untuk kue; es krim; es krim buah; es krim susu; hiasan kue yang dapat dimakan; ice cream bars
[gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian karamel; kue
bubuk; kue es krim; kue mentega; mentega maple; msg (penyedap rasa); olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa
kacang ; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk
minyak esensial; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa, selain minyak esensial, untuk kue;
perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; pralin terbuat dari cokelat; ragi, baking powder; roti bun kukus dengan isian;
roti dari tepung beras; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue
basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk
makanan; tepung kue; tepung oca; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung tapioka; tepung terigu; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; topping
cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan
dasar susu dan topping kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:52:22
540   EtiketD102022100398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN PONDOK JATI CJ 3, RT/RW:29/10, SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

SOFJAN KUSUMADJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SrikayaMas + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Pakaian muslim; jilbab; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:52:58
540   EtiketDID2022100399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bumi Pratama III Rt.5 Rw.5 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
ayu dian savitri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPITA HOMEBAKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, BIRU, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Brownies Coklat; Hidangan yang dimasak; Kue tradisional; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;

Makanan siap saji berbasi beras; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Muffins; Pai
isi daging; Roti bun dengan selai; Roti, sandwich, biskuit; Saus Pizza; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan pasta;
Sorbet (es); Stik Keju; adonan kue beku; adonan pizza; bagel multigrain; bubur gandum; gandum, diolah; havermut; hidangan
penutup dari buah; kembang gula; kue bebas gluten; kue beras; kue gandum; kue tart; makanan ringan berbahan dasar
coklat; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pancake; panna cotta (hidangan penutup); parfaits (hidangan
penutup); petits fours [kue]; pizza; praline (permen); produk makanan yang mengandung terutama tepung; puding; roti
multigrain; roti panggang; roti*; saus pasta; sediaan minuman kakao; serpihan Oat; tepung arrowroot; tiramisu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:54:41
540   EtiketDID2022100400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumpingan RT.004 RW.007 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota
MUNTOLIP
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Surakarta - Jawa
Tengah, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57136

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAIDER  + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, hijau, coklat, hitam, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jas hujan; jas hujan ponco; jas hujan setelan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:55:02
540   EtiketDID2022100401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRAMAT NO. 81 RT 03 RW 04 KELURAHAN PAGENTAN KECAMATAN
SINGOSARI, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153

SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALEEQA BY SMEKTIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VALEEQA BY SMEKTIS merupakan suatu penamaan. SMEKTIS = akronim badan hukum pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bawahan sebagai pakaian; Busana Muslim; Hijab; Jubah; Mukena; Pakaian Batik; Rompi;

Sarung batik; atasan untuk wanita; blazer; blus [pakaian]; blus lengan panjang; celana; daster; gamis; gaun; gaya pakaian
luaran [outerclothing]; jaket; kebaya batik (pakaian); kemeja; kerudung [pakaian]; masker kain [pakaian]; overall; piyama; rok;
rok [pakaian bisnis]; setelan rok; sundresses; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:55:31
540   EtiketDID2022100402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Agung VI Blok E/48, RT.002/RW.016, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14350

YENY MARIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NYRIA DREAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PINK ( MERAH MUDA )
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan rambut tanpa obat; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik yang

digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; lotion perawatan kulit
kosmetik; masker perawatan rambut; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan perawatan kulit; susu pembersih untuk
perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:56:34
540   EtiketJID2022100403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL P ANTASARI RT 010/006, CIPETE UTARA, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150

ENI RAHMAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GANDHOK SIMBOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:57:03
540   EtiketDID2022100404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penanggungan No. 64  RT. 002 RW. 004 Kelurahan Wates, Kota Mojokerto, Jawa
Timur

Anastasia Gabriella Soetjiantoro Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Miauw Ricebowl
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah muda, coklat, hitam, putih, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Sediaan
makanan berbahan dasar pasta; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 12:57:15
540   EtiketDID2022100405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Kangguru II No. 35 RT 010/RW 002, Kel. Gedong, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13760

Sukmasari Yudha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKULAN MBOK GEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:00:14
540   EtiketDID2022100406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Legalyn Center, Kawasan CBD Rasuna Epicentrum, Epiwalk Office Suite Lt. 5 Unit
A501, Jl. HR. Rasuna Said, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

CV SABIA MEDIA KARYA, Uky Aulia Rachmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAYMEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; atasan untuk pria; celana formal; celana kasual; hoodies; jaket [pakaian]; pakaian santai; pakaian untuk

pria; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu; sepatu formal; topi; topi mode; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:00:33
540   EtiketDID2022100407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Ceremai Blok GB Kav 15 Rt 002/ RW016, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13940

Sis Miarsi H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallaw
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Software aplikasi komunikasi melalui internet; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel

pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:05:00
540   EtiketJID2022100408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 222 Milliken Blvd, Suite 7, Fall River, Massachusetts, 02721
Ashworth Bros., Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gideon Ardin Todotua Manulang S.H.,
EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lt. 12 Unit 12 A & H, Jl. Casablanca Raya
Kav. 88.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ashworth
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemantauan sistem jaringan; jasa layanan untuk pemantauan proses industri; pemantauan proses untuk jaminan

kualitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:05:47
540   EtiketDID2022100409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GETASPEJATEN RT.007/RW.003, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59343
HARRY IMAM SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABC MARKIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
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yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; kantong plastik PP===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:06:07
540   EtiketJID2022100410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Soekarno Hatta 628 KM 14, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung 40292,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40292

Perhutani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RANCA UPAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:07:56
540   EtiketJID2022100411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 222 Milliken Blvd, Suite 7, Fall River, Massachusetts , 02721
Ashworth Bros., Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gideon Ardin Todotua Manulang S.H.,
EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lt. 12 Unit 12 A & H, Jl. Casablanca Raya
Kav. 88.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ashworth + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemantauan sistem jaringan; jasa layanan untuk pemantauan proses industri; pemantauan proses untuk jaminan

kualitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:08:41
540   EtiketDID2022100412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sekarputih  RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto, Jawa Timur
Miati Melwiyanti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKP SNACK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Putih, Oren, Kuning, Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; ganggang olahan

untuk makanan manusia; makanan ringan berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:09:14
540   EtiketDID2022100413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SCORPIO NO 12, Kota Bandung, Jawa Barat, 40275
DENI RONI HERLIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mr.Quilting
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : unsur warna logo anak panah bagian atas berwarna biru muda, anak panah bawah berwarna jingga (orange) tulisan berwarna

hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas bahu; Tas selempang; Tas untuk olahraga; tas belanja; tas malam; tas santai; tas serut; tas tangan fashion; tas

tangan wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:10:27
540   EtiketDID2022100414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumpingan RT.004 RW.007 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta - Jawa
Tengah, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57136

MUNTOLIP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIPOOD + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jas hujan; jas hujan ponco; jas hujan setelan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:10:34
540   EtiketDID2022100415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tambak Aji I No. 1, Kawasan Industri  Tambakaji Kel. Tambakaji , Kec. Ngaliyan ,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50185

PT. PABRIK PHARMASI ZENITH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZELONA zenith
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi

radang sendi rheumatik; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:15:32
540   EtiketJID2022100416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Agung VI Blok E/48, RT.002/RW.016, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14350

YENY MARIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NYRIA DREAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK ( MERAH MUDA )
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===manajemen penjualan; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi; mempromosikan

penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; publisitas
dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:17:32
540   EtiketDID2022100417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanah Teduh Residence No. 7 Gg Wahid No. 35, Jl. Jati Padang Raya,
RT.008/RW.003, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

ALVIN ANTONIO SADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GORMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:18:01
540   EtiketDID2022100418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Cempaka 16 No. 3, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15313

Rizki Aina As Syahadat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sahabat Panel Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pagar Panel Beton; Panel Polyurethane; Panel berlapis untuk bangunan; Panel polistiren yang dapat diperluas; panel

jendela untuk bangunan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:18:33
540   EtiketDID2022100419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Sisingamangaraja km. 10.8 komplek Amplas Trade Centre Blok D no. 15 , Kota
Medan, Sumatera Utara, 20148

PT. Mega Kreasi Alkesindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat

penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor kontrol tautan data
sinkron; Adaptor untuk audio dan video; Adaptor untuk soket pemantik rokok yang dapat dibawa; Akselerator data; Akselerator
gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat
menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator elektro-
mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Alat
Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat
Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat
dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil
suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk
deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw
Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru
kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat komunikasi kabel; Alat komunikasi
nirkabel; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar
(players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home
theaters; Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam
media; Alat pemutar karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional
yang berkualitas; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari
logam untuk keperluan industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar
video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator),
listrik; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan
sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk
smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air;
Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air;
Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat pengujian semikonduktor; Alat pengukur bensin; Alat pengukur
energi termal; Alat pengukur gas; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur
untuk  gas alam terkompresi (CNG); Alat pengukur untuk bahan bakar gas cair (LPG); Alat pengukur untuk cairan; Alat
pengukur untuk gas; Alat pengukur untuk gas alam cair (LNG); Alat pengukur untuk gas hidrogen; Alat pengukur untuk padat;
Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat pengumpulan data elektronik; Alat
penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk
menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi
aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam data magnetik; Alat perekam pekerjaan; Alat perekam suara dan
pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Alat putus-hubungan
(MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor metal; Alat sensor metal
(dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat transfer data jarak jauh elektronik; Alat ukur
berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada
suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak
(Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengetahui tingkat
kematangan/kekerasan buah (Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol
(Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah,
pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun,
dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu
zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi
buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk
mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk
mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju transpirasi
(Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi yaitu 0.1 mg
(Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO Meter); Alat untuk
mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk mengukur rerata
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fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik;
Alat untuk merekam gambar; Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar
(audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat yang
digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO Meter); Alat-alat
navigasi; Alat-alat pemetaan; Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio
layer-5; Alat-alat streaming video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal;
Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Amplifier
dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan logam untuk
digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antena HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat menghitung untuk mengajari
aritmatika untuk anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan
bermotor; Aparatus dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan perangkat
memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus identifikasi biometrik; Aparatus pendeteksi asap;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa
(supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali
listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus transaksi keuangan elektronik;
Aparatus transfer data interaktif; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi
atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital
reimbursement; Aplikasi intelligent operation  platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel,
tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile yang dapat diunduh
untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimedia; Aplikasi mobile
yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi
pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak
(telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk
penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan
elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni
udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk streaming konten media melalui internet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk evaluasi konten pihak ketiga; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga
Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak;
Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi
geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh
dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat
diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat
lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat
lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer
untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri 
video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu
memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file yang
diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan
distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi
telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Aplikasi telepon yang
dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis
dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan
penyimpanan data elektronik solid-state; Bahan penyimpanan data magnetik; Bahan penyimpanan untuk data dalam bentuk
elektronik; Bahan penyimpanan untuk data dalam bentuk magnet; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan
pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa;
Baju Alat Pelindung Diri; Baju balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya
(Pengisi daya Baterai); Bank data; Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan
medis; Baterai; Baterai aliran cair yang digunakan untuk penyimpanan massal energi dari infrastruktur listrik; Baterai dan sel
baterai; Baterai laut; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai ponsel
(baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai telepon seluler; Baterai untuk alat berat;
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Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan
dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai
untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk
sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk
truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Beacon
perangkat nirkabel energi rendah; Bel pintu listrik; Bel pintu pintar; Bingkai kacamata; Bingkai pendukung busbar; Bingkai
untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk
menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena; Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor;
Breket televisi; Buffer data; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD digital; CD yang direkam
sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; CD, CD-ROM, DVD dan
media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD, DVD,
rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive]; CD-Is yang sudah
direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CD-ROM yang berisi
direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; CD-ROM
yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CD; DVD; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat
diunduh dari internet; Headsets untuk telepon genggam; Helm olahraga; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Penyangga tangan, dudukan,
dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer
tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk
perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Perangkat keras komputer dan program perangkat
lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk
aplikasi multimedia; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Sarung untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tutup pelindung untuk komputer
laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB flash drive; aksesoris kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan
tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; alas mouse;
aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh; buku audio; cakram permainan
video; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan
laptop; disk game komputer; earphone; game komputer yang dapat diunduh; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh;
headphone; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kamera; kartrid permainan komputer; kartu chip elektronik
yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasus
pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; katrid permainan video; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komputer, video dan
program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; magnet dekoratif; mikrofon; nada dering yang dapat diunduh;
papan ketik; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk
perangkat elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; penutup untuk
asisten digital pribadi [PDA];; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram audio/video dan pita audio/video
yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah
terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang
telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video
compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cakram yang memuat program komputer; Cantelan Kamera;
Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Casing
(wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer; Catatan LP; Catu
daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya yang portable
(baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan; Chat dan email
application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor semikonduktor; Chips/
kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor untuk melekatkan
benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices; Control Panel Mesin
Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan media perekaman digital lainnya; DVD dan
media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam sebelumnya;
DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam
sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik; DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik;
Data yang direkam secara elektrik untuk komputer; Database; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan casing;
Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk audio,
pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer; Disk
komputer; Disk perekaman video; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk
melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Drive
DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan
braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan medis; Dudukan untuk
peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File audio yang dapat diunduh
yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File digital yang dapat diunduh; File multimedia yang
dapat diunduh berisi audio yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File multimedia yang dapat
diunduh berisi karya seni yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File multimedia yang dapat
diunduh berisi teks yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File multimedia yang dapat diunduh
berisi video yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File musik yang dapat diunduh yang
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang mereproduksi
kebisingan latar belakang; File video yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT];
Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat
diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi terbuka; Film slide terbuka; Film yang
dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Film-film bioskop yang diexpose; Filter
pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Firmware; Fiting listrik; Flasher; Flasher
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Relay; Foto digital yang dapat diunduh; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; Gambar untuk kupon yang dapat
diunduh; Gambar, video, arsip, dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang untuk pemutar media elektronik
portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gepyok karet pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan
nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC) modul; Gigabit router; Hard disk; Hard drive; Harnes kawat kelistrikan
untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel; Headset amplifier dengan fitur audio link ke
smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer; Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan
olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu
alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; Hygrosta; I-Ring untuk ponsel genggam; Instalasi alarm yang menyediakan
pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor; Instalasi komputer area lokal; Instalasi komunikasi
data; Instalasi komunikasi data elektronik; Instalasi pemrosesan data; Instalasi pemrosesan data elektronik; Instalasi
pemrosesan data terintegrasi; Instalasi penanganan data; Instalasi penyimpanan data; Instrumen Pemantauan; Instrumen
akuisisi data; Instrumen elektronik untuk menerima data; Instrumen komunikasi optik; Instrumen kontrol keamanan; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengambilan data; Instrumen penyimpanan data; Instrumen transmisi
yang aman; Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Interfon; Inverator; Inverter;
Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio
pengawasan; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-
telepon pintar dan PDAs; Jaringan data; Jaringan komputer; Jendela mobil depan dan belakang; KISI KISI AKI (ACCU);
KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena; Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel
Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan
Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabel
Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio; Kabel audio penghubung
jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel daya
untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan
komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kabel
listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel elektrik datar yang lentur;
Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata Perlindungan; Kacamata anti silau;
Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi sebagai pesawat penerima siaran
televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kacamata video digital; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera bongkar pasang;
Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital kompak; Kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic; Kamera pengintai
pintar; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera
untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-
kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui
video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang
digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk
layanan pembayaran; Kartu identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik;
Kartu identitas, magnetik; Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung
magnet; Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu
loyalti yang berkode magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu
pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu
sirkuit terpadu]; Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; Kartu susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu
tagihan, kartu tunai; Kartu-kartu chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kas register, perangkat
untuk menghitung; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam (bukan untuk musik); Kasing
DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Kasing untuk komputer atau peralatan elektronik; Kasing yang disesuaikan untuk
ponsel; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik
kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran
besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard untuk
ponsel; Klip audio, klip video dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen
pemrosesan data; Komputer; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer genggam; Komputer layar sentuh;
Komputer navigasi mobil; Komputer terpasang untuk mobil; Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer yang dipasang
secara terintegrasi pada objek bergerak dan register elektronik; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif;
Komunikasi optik; Konektor ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Konsol untuk digunakan
dengan peralatan pemrosesan data; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Konten
media digital yang dapat diunduh menjadi video rumahan; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter
DC / DC; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik
multibahasa; Konverter mata uang ukuran saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata
dan kaca mata pelindung matahari; Kotak listrik; Kotak meteran air; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker;
Kotak untuk pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci pintu pintar; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang
diprogram sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD
multifungsi penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar
sentuh; LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam
bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laser bukan untuk
penggunaan medis, mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan
(running text) dan video; Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke
pelanggan; Layar datar untuk peralatan pemrosesan data elektronik; Layar dengan motor elektrik; Layar dengan penopang
tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan visual dalam bentuk komputer, monitor
komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; Lubang intip pintar; METERAN ROLL; MISTAR
TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Media
elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Media magnetik untuk penanganan data; Media
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perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di
bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang
konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari,
menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan
komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol
untuk mesin, engine, atau motor; Memori data magnetik; Memori elektronik untuk output data komputer; Memori elektronik
untuk penyimpanan data komputer; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk
menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur
atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrument optik; Mesin dan
instrument pengukuran atau pengujian; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin
pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin pengolah
data elektronik; Mesin penyimpanan data; Mesin untuk transaksi bank; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu
optikal; Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modul-
modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor-monitor
jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial; Mouse (Alat pengolah data); Mouse
komputer; Multimeter digital; Multiplexer untuk digunakan dalam transmisi data alternatif; Musik yang dapat diunduh; Nada
dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Notepads elektronik (ENote); ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic
sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Operator data
menggabungkan data yang dapat dibaca mesin; Operator data yang dilengkapi dengan program pengatur; Operator data yang
menggabungkan program komputer; Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi elektronik; Outlet daya
listrik; PC tablet; PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik;
Panel Kapasitor Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran
listrik; Panel layar QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan kontrol elektronik;
Papan pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik;
Papan tulis interaktif digital; Papan tulis pintar; Partikulat mikro, tag  yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat
untuk digunakan dalam bidang perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan,  kendaraan, atau barang;
Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelacak kebugaran pribadi;
Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung
dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang
berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti
cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat;
Pemadam api  beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning
System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima suara dan data; Pemancar telekomunikasi;
Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD; Pembakar DVD; Pembawa data
elektronik; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat
lunak yang terekam didalamnya; Pembawa data untuk pemrosesan data elektronik; Pembawa data yang memuat program
komputer; Pembawa informasi pemrosesan data; Pembawa suara; Pemegang kamera; Pemindai 3D; Pemindai untuk
memasukkan data ke komputer; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3
dan perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi
komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home
theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras
suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data]; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk
mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi Daya untuk baterai rokok elektronik; Pengisi baterai portabel;
Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai
kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
Pengisi daya USB yang disesuaikan untuk soket pemantik rokok pada mobil; Pengisi daya baterai  untuk telepon genggam;
Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai
ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya
baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon
seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya eksternal untuk digunakan dengan komputer,
komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator
listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi
daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya untuk stasiun pengisian kendaraan listrik; Pengisi daya usb untuk perangkat
elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengisi daya yang dapat dibawa kemana-mana; Pengontrol Suhu; Pengontrol
jaringan komputer; Pengontrol listrik untuk mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi;
Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur
tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat
pengaturan; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk

Halaman 421 dari 604



penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penstabil dan penopang komputer  tablet dan ponsel pintar
yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga
diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan,
dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar
(smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Penyanggah
Lampu; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan akuisisi data; Peralatan antarmuka data listrik yang dikendalikan operator; Peralatan baku
berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan
dan instrumen pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan
instrumen untuk menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan elektronik portabel untuk analisis data mesin; Peralatan
elektronik untuk memanipulasi data; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi
temperatur suhu; Peralatan elektronik untuk menyampaikan data; Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar;
Peralatan identifikasi wajah elektronik; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi
elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan industri elektronik untuk transmisi data
berkecepatan tinggi; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan komunikasi
gelombang mikro; Peralatan komunikasi listrik untuk mentransmisikan data; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol
listrik; Peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kontrol otomatis; Peralatan
kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan listrik solid-state
untuk menyimpan data komputer; Peralatan listrik solid-state untuk menyimpan program komputer; Peralatan listrik untuk
akuisisi data; Peralatan listrik untuk digunakan dalam pengkodean data; Peralatan listrik untuk input data; Peralatan listrik
untuk menyimpan data komputer; Peralatan listrik untuk output data; Peralatan listrik untuk pemrosesan data; Peralatan
memori komputer; Peralatan mikrokomputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan pemantauan; Peralatan pembatal
kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan pemrosesan data jarak jauh; Peralatan
pemrosesan informasi data; Peralatan penanganan data; Peralatan pencatatan data; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan
pengisi daya baterai; Peralatan pengolah data laboratorium; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang
digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan pengumpulan data jarak jauh; Peralatan
penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Peralatan penyimpanan eksternal untuk digunakan dengan peralatan
pemrosesan data; Peralatan periferal komputer; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor
elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan
suara; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Peralatan switching telekomunikasi; Peralatan telekomunikasi, peralatan
komunikasi komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar
[sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi data berkecepatan tinggi; Peralatan transmisi data tanpa kabel; Peralatan
transmisi nirkabel untuk remote control; Peralatan transmisi yang aman; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan untuk
memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur
kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Peralatan untuk merekam, menstransmisi atau mereproduksi
suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau
mereproduksi suara; Peralatan untuk pengiriman data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian;
Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik
dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk
keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan
pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi
air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak
computer yang dapat mengunggah, mengunduh, mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan;
Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa
kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan
komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau
instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk
pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan
fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk
tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan koreksi optik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital portabel genggam dan pribadi untuk merekam
mengatur mengirim memanipulasi meninjau dan menerima teks data dan file digital; Perangkat elektronik mutifungsi untuk
menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik pribadi yang digunakan untuk melacak
sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi; Perangkat elektronik untuk mendeteksi
sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak
jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat elektronik untuk mentransmisikan data; Perangkat
elektronik untuk pemrosesan data; Perangkat elektronik untuk transmisi data antar komputer; Perangkat elektronik untuk
transmisi data antar mikroprosesor; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat identifikasi
objek dengan sistem identifikasi wajah; Perangkat ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi;
Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat
dikendalikan oleh suara; Perangkat jaringan area lokal untuk transmisi data; Perangkat keamanan untuk perangkat keras
komputer; Perangkat keamanan untuk perangkat lunak komputer; Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan; Perangkat keras dan perangkat
lunak sebagai penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras dan perangkat lunak untuk
mengoperasikan perangkat sensor; Perangkat keras komputer (sistem komputer); Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-
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konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan
komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web
dan kamera digital; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram; Perangkat keras
komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan komputasi environment
(area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi
awan; Perangkat keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk
komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras
komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer
yang dapat dipakai; Perangkat keras komunikasi data; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna
dan perintah; Perangkat keras untuk pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data  untuk kegiatan jual-beli
dan pembayaran; Perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard
disk drives); Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia;
Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat
komunikasi yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang
telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat
kontrol kipas elektronik; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik untuk penyimpanan data;
Perangkat listrik untuk transmisi data; Perangkat listrik untuk transmisi data antar komputer; Perangkat listrik untuk transmisi
data antar mikroprosesor; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket secara
langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak
aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil,
taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh;
Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau
komputer; Perangkat lunak computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat
lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang menyediakan pasar virtual; Perangkat lunak hiburan; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak
interaktif yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan
buatan dan inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan
online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan
buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat lunak komputer dalam
bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi
pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan
peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer interaktif untuk
digunakan di bidang keuangan dan perbankan; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat lunak komputer berbagi media untuk
komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan
manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual;
Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang
mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat
lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi
berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk
masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk mata uang virtual; Perangkat
lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit
template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk
fisik; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memonitor, memproses,
menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara
elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk
mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak
komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard;
Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video;
Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau
membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak
komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi
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yang aman; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan
multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan
data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi
realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data;
Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat
lunak komputer untuk tag pintar; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya
komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa
perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan
peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen bisnis dan akuntansi;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam persewaan karyawan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan sebagai dompet digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi aset kripto
menggunakan teknologi blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa
dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk
mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara
perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak
komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan
dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak
komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer,
yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen
router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan
secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk
perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran
mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak
pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk
pemodelan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak pengolahan data;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan
telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; Perangkat lunak permainan komputer yang direkam; Perangkat lunak
permainan komputer yang direkam untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; Perangkat lunak permainan
komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak
permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan
manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di
rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang
dijual dalam satu unit; Perangkat lunak screen saver komputer untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan;
Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual;
Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk
mengamankan transaksi; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk POS
(Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis;
Perangkat lunak untuk digunakan sebagai token keamanan; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan
pemantauan kinerja perangkat lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak
untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak
untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat
lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi
media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk kontrak pintar; Perangkat
lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk
memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk
memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan,
memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur
dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
untuk merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak untuk metaverse; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan
jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik
digital seluler; Perangkat lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak yaitu aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komunikasi antar individu melaui grup dan pesan; Perangkat lunak yaitu aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komunikasi antar individu melaui saluran; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk membelanjakan dan memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan; Perangkat lunak yang dapat diunduh
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untuk menerima dan mengakses aset digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses token
digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses token yang tidak dapat dipertukarkan; Perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pembelanjaan dan perdagangan token digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor;
Perangkat lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menyediakan dompet
digital.; Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan
kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat
lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat memori; Perangkat memori solid-state;
Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel  untuk pertukaran data; Perangkat pelacakan dan
lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pemrosesan data; Perangkat pemrosesan data elektronik; Perangkat
pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi daya [charging
docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik);
Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan informasi untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan data;
Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS); Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar
suara digital; Perangkat semikonduktor; Perangkat solid-state; Perangkat speaker atau audio; Perangkat telekomunikasi, yaitu
satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang
dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-
perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan  unduhan aplikasi perangkat lunak;
Perangkat-perangkat pengukur elektrik; Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti
lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu;
Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk
digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mencari, mendapatkan,
indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer
untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk mengirim surat elektronik; Peranti
lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak
komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna
di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang digunakan untuk
meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan
tampilan terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan
komputer untuk penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang
aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari
jaringan komputer; Peranti lunak yang dapat diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat
diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang
digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang
menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam
compact disc; Perekam data dalam bentuk elektronik; Perekam data secara elektronik; Perekam data secara elektronik dari
internet; Perekam suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Perisai
pelindung yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas
pemantauan sensor optik; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perkakas-perkakas sensor cairan
elektronik; Perluasan dan penambahan jangkauan akses jaringan; Permainan komputer untuk digunakan di telepon genggam
dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang,
pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan,
penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan
perkakas-perkakas komunikasi; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pintu/tangga keluar darurat
pada saat terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global;
Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan
keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over
Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial;
Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan
elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan
gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa
diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio,
gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piring Petri; Piringan
(disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Piringan hitam; Pita keamanan holografik
bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita pengukur fiberglass; Pita
perekaman video; Pita-pita video; Planimeter; Platform digital; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif;
Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai,
mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan
program komputer chatbot (perangkat lunak); Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Podcast yang
dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Ponsel dan tablet;
Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos pembatas jalan (Traffic
post); Power Meter digital; Power bank portabel; Power inverter; Power system; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer
inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Processor; Profesional speaker
sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset
Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat
serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program basis data; Program computer
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untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program
dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program instruksi untuk pemrosesan data; Program
instruksi untuk penyimpanan data; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat
komunikasi; Program komputer untuk analisis efisiensi pemrosesan data; Program komputer untuk analisis kinerja
pemrosesan data; Program komputer untuk analisis prosedur pemrosesan data; Program komputer untuk deteksi dan
penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk menganalisis perangkat keras
komputer; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk merancang sistem
kontrol; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer
untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program
komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di
bidang keuangan dan perbankan; Program kontrol untuk terminal data; Program perangkat lunak algoritma untuk
mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak untuk video game;
Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan
interaktif; Program permainan komputer; Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program
permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan video di
rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan komputer;
Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program permainan
yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program yang disandikan untuk peralatan pemrosesan data; Program-
program komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket;
Prosesor data dan sinyal digital dan optikal; Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan
film; Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan
keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat
komunikasi seluler; Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk
pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak penyimpanan CD, bukan furnitur; Rakitan mikrokomputer; Rangkaian
chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel
dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik); Rekaman audio dan video; Rekaman audio
dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audio yang dapat
diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan
musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh
menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat
dipertukarkan [NFT]; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang
dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Relai beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif;
Relai komponen keadaan padat; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan daya; Relay listrik;
Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Repeater untuk digunakan dalam jaringan data; Resistor listrik;
Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk keselamatan;
Rotator untuk laboratorium; Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL;
SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar data; Sakelar
kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Saringan
Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk peramban multimedia
genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan; Selongsong
sambungan untuk kabel listrik; Sensor  alarm  pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor
aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah;
Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor pelacakan gerak untuk teknologi realitas campuran; Sensor
pendeteksi; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor
suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk
perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman
dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi
yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server
untuk hosting web; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes
yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Sinematografi; Sirkuit
elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit terpadu solid-state; Sistem Penentuan
Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari
api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem
keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
Sistem kendali untuk penerangan; Sistem memori untuk komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem
otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem
pencitraan video; Sistem penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem
pengeras suara; Sistem penghantar listrik (Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan
tembaga sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan
bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang
dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan
suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem switching telekomunikasi; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistem-sistem
pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui internet;
Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat
digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil;
Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun
kerja [peralatan computer]; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu udara
masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai
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yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan
perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang
dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan pintar; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D;
Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan-tampilan layar
LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang
diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk
membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar
(smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di
pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Teletip; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi
LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar
katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi;
Terminal komunikasi seluler; Terminal pemrosesan data; Terminal poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal
telekomunikasi interaktif listrik; Terminal untuk pemrosesan data jarak jauh; Terminal-terminal interaktif; Textile printer;
Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance);
Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan
kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; Tongkat
pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang
dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk
pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk
kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; USB drive perangkat keras (Universal serial bus
hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi
daya; USB port pengisi baterai; USB router nirkabel; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit  onboard
yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit antarmuka bus data; Unit
data sinkron; Unit head (kepala) audio visual; Unit listrik untuk pengkondisian data; Unit pemrosesan data; Unit pemrosesan
informasi data; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio; Unit untuk menampilkan informasi yang diterima dalam
format yang dapat dibaca mesin; Unit untuk mendekodekan informasi yang diterima dalam format yang dapat dibaca mesin;
Unit untuk mengonversi informasi yang diterima dalam format yang dapat dibaca mesin; Unit-unit pengeras suara (Speakers);
Variabel resistor; Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video wall;
Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang
dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan
air untuk kamera; Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter
tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor USB; adaptor baterai; adaptor daya;
adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu
komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor
steker; adaptor stereo mobil; adaptor telepon; adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk penggunaan
laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter;
akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang kertas;
aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions),
bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris kacamata; aksesoris telepon seluler,
yaitu headset, tali telepon genggam; aktinometer; aktuator listrik; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator
listrik; akumulator untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm
anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk
minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti
pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal;
alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm
pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki
untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap
iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan
bahan kimia; alas mouse; alas mouse komputer; alas pendingin untuk komputer laptop; alas pengisi daya dan wadah pengisi
daya yang diadaptasikan untuk komputer periferal komputer telepon seluler telepon pintar jam tangan pintar kacamata pintar
earphone earbud headphone headset perangkat elektronik digital genggam serta alat pemutar audio dan visual; alas untuk
mouse; alas untuk mouse komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan
medis; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat
anti pencurian; alat anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu
pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan mandiri [SCBA]; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu
pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan
buatan; alat catu daya yang tidak pernah terputus [baterai]; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen
fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan
dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pengukuran atau pengujian;
alat dan instrumen pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan
instrumen untuk astronomi; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion;
alat dan instrumen untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan
instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog;
alat dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan
instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat
dan simulator pelatihan; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi
[mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk
kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau
pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang
dapat dikenakan; alat fotokopi; alat fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat input komputer; alat
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inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk keterlacakan persiapan
farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk penggunaan ilmiah atau
laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat kaca untuk cetakan foto;
alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable untuk kick-up block; alat
kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat komunikasi data yang
mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik
untuk mesin industri; alat kontrol elektronik untuk mesin jahit; alat kontrol elektronik untuk mesin pertanian; alat kontrol
elektronik untuk motor; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk
membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh
untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol
pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan
laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk
mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat multiplexing
video; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat
navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat paging; alat
pelacak nirkabel untuk menentukan lokasi barang; alat pelindung diri (APD); alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil;
alat pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan
dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau komputer; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit
listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan
medis; alat pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat
pembersih kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman
suara; alat pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemilah data; alat pemilah datauas; alat pemusatan untuk transparansi
fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat
pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat
pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau;
alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat
penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai
cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk
instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk
keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat
pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak
komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengenalan suara;
alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer ponsel
telepon periferal yang dapat dikenakan jam tangan pintar speaker pintar kacamata pintar earphone headphone headset alat
pemutar audio dan video televisi set top box perangkat elektronik digital genggam alat pemutar audio dan video dan sistem
hiburan rumah; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di
dalam telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi
daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengisi daya baterei nirkabel; alat pengisi daya nirkabel untuk komputer
periferal komputer ponsel smartphone jam tangan pintar kacamata pintar smart speaker rumah pintar hub earphone earbud
headphone headset perangkat elektronik digital genggam dan pemutar audio dan visual; alat pengisi daya portabel; alat
pengisi daya untuk komputer periferal komputer ponsel telepon smartphone jam tangan pintar kacamata pintar smart speaker
rumah pintar hub earphone earbud headphone headset perangkat elektronik digital genggam dan pemutar audio dan visual;
alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah
data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat)   ; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol
jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah;
alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring jarak
jauh; alat pengontrol untuk digunakan dengan konten multimedia digital interaktif; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat
penguji untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air);
alat pengukur cahaya optik; alat pengukur dan penguji elektrik atau magnetik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur
gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat
pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat
pengukur tingkat cairan; alat pengukur tingkat laser; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat
pengukur volume aliran udara; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis kartu
terintegrasi; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik;
alat penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras,
drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat
penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan
telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal
atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras
untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau
subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan perangkat keras komputer untuk menyimpan
dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk data komputer; alat penyimpanan untuk menyimpan dan memperoleh
kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan reproduksi suara; alat perekam
data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat
perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat perekam
untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat perekam
waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat periferal untuk digunakan dengan komputer ponsel pintar jam tangan pintar
kacamata pintar cincin pintar speaker pintar hub rumah pintar headset televisi set top box genggam perangkat elektronik
digital dan pemutar audio dan video; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan nirkabel; alat
pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming media digital;
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alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik;
alat transfer data; alat transmisi dan reproduksi suara; alat transmisi data; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara;
alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang
telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan
instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat
ukur tinggi badan; alat ukur untuk digunakan di bidang otomotif; alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu
benda sudah sejajar dengan lainnya (waterpass); alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi  energi listrik
tegangan rendah; alat untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau
dan merekam kinerja mesin; alat untuk membaca barcode; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk memeriksa
franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk memeriksa
perangko; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk
memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan
secara magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat
untuk mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat  interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier daya RF; amplifier gitar; amplifier
semi-konduktor optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass;
analisa audio; analisa gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik;
analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer;
anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer jam tangan pintar jam tangan pintar kacamata pintar televisi dan perangkat elektronik digital
genggam; antarmuka untuk komputer untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; antarmuka untuk metaverse;
antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena mobil; antena
pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena
satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel;
antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro; aparat pemantauan keamanan listrik untuk
digunakan di bidang otomotif; aparat pemantauan kendaraan; aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video;
aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat stempel; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus
catu daya listrik selain generator; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan
dan pengecekan; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan
instrumen penimbang; aparatus dan instrumen penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus
dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan
dan memonitor aliran air; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur
atau mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan,
mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen
untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik;
aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan
perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang
menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan
optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus
elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi; aparatus generasi suara; aparatus inspeksi untuk sirkuit
terpadu dan cip memori semikonduktor; aparatus inspeksi untuk substrat semikonduktor; aparatus inspeksi untuk wafer
semikonduktor; aparatus komputasi awan; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus
penghasil sinyal elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus
pengukur kecepatan untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan
telepon digital; aparatus serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis;
aparatus transvasing oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik
yang ditampilkan di layar; aparatus untuk komunikasi elektronik; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk
mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus
untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau
reproduksi data elektronik; apertometer [optik]; aplikasi  seluler untuk melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan;
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengumpulkan
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pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar;
aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pendaftaran merek
internasional; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of
Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer dapat diunduh untuk digunakan di
bidang keuangan dan perbankan; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi,
dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer,
yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk
layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan
kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk
memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan
pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh
resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak
untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan
pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak
untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi
perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi
perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler pendidikan; aplikasi
seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk memungkinkan  pengguna menghitung
parameter yang terkait dengan transaksi keuangan; aplikasi seluler untuk menvelesaikan transaksi keuangan; aplikasi seluler
untuk menyediakan  otentikasi pihak dalam transaksi keuangan; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; aplikasi seluler untuk platform buku besar terdistribusi untuk digunakan  dalam memproses transaksi keuangan;
aplikasi seluler untuk transfer dana elektronik dan konversi mata uang; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel
cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten
interaktif; aplikasi seluler, direkam; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat
diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; apparatus inspeksi untuk cip semikonduktor; apron
bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk
[RAID] independen; array dioda; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel
reflektif untuk dipakai, untuk pencegahan kecelakaan; aset digital aman kriptografi yaitu dompet perangkat keras
cryptocurrency; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji; aspirator untuk
penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran; aturan slide
melingkar; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin [kotak juke];
autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bahan-
bahan pendidikan dalam bentuk digital; baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki
cuci [fotografi]; baki laboratorium; balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; balancers penguat ganda; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast
pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk
peralatan penerangan listrik; balon meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata;
bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk
pekerja; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi
khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus
disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone;
bantalan telinga untuk headphone; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung
untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang digital untuk
verifikasi asal dan otentikasi anti-pemalsuan; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program komputer untuk digunakan
secara online dan di dunia maya online; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat  magnetik, optik atau pembawa
informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai eksternal portabel; baterai elektrik; baterai
galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai isi ulang yang
memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop; baterai listrik; baterai listrik isi ulang;
baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai matahari; baterai nikel-kadmium;
baterai pengapian; baterai pengisi daya untuk komputer periferal komputer ponsel smartphone jam tangan pintar kacamata
pintar smart speaker rumah pintar hub earphone earbud headphone headset perangkat elektronik digital genggam dan
pemutar audio dan visual; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai
penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; baterai telepon
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genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk kamera digital dan
kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai untuk
peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik; baterai untuk telepon genggam; baterai yang
dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan
elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk kamera; benang pengenal untuk kabel
listrik; benda virtual yang dapat diunduh yaitu program komputer yang menampilkan headphone kacamata pakaian alas kaki
hiasan kepala perhiasan kosmetik minuman peralatan olah raga kendaraan dan mainan elektronik untuk digunakan di dunia
maya secara online; benda-benda optik yang telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri
disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh;
betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata
berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari
kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai
untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai
kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel;
bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi
tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk
mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api;
borescop serat optik; borescopes; borescopes untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan
senjata]; botol media untuk penggunaan laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan
laboratorium; box speaker; braket untuk kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buklet, katalog,
buletin, pamflet,
majalah dan scrapbook elektronik; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media
optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku
digital, dapat diunduh; buku elektronik; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi yang dapat
diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; buku
elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busbar; busur derajat [alat ukur]; busur
derajat penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram
audio kompak; cakram dan strip reflektif untuk keausan; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang
direkam; cakram optik; cakram optik yang menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram
video digital; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk
komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar
DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD; case khusus dibuat untuk peralatan dan
instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD; case untuk perangkat penyimpanan musik;
casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing telepon
seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones);
casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu
daya elektronik; catu daya elektronik untuk motor listrik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik selain
generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan rendah; catu daya tegangan tinggi; catu daya, listrik; cawan lebur
[laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin
inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik; cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger
mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot
[perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik
[semi-konduktor] untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips
komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set
instruksi yang dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips
prosesor semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset grafis komputer; chipset komputer;
chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa
kamera; cincin kalibrasi; cincin pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan arus; colokan dan soket listrik;
colokan indikator tekanan untuk katup; colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang;
colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; colokkan alat elektronik untuk pengujian
diagnostik kendaraan; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc audio
yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong; compact disc yang
direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; corong  untuk pengeras suara; corong pemisah untuk penggunaan
laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi; countertops laboratorium; crack meter [alat
ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves; cyclocomputers; cyclometers; data compact disc;
data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data komputer dalam bentuk rekaman; data yang direkam secara
elektronik dari internet; data-data yang direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer;
database komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik; daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang);
deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder; dekoder grafik untuk sistem audio karaoke; demodulator;
demultiplexer; densimeter; densitometer; densitometer kopi; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
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radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor status tingkat baterai; detektor
ultrasonik; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi];
diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizer yang dioperasikan komputer;
digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini; dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED];
dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED]; dioda penerangan cahaya; diode alternating
current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio
kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; disk game komputer;
disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan
video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman suara berupa musik; disk yang diprogram
sebelumnya; disk yang sudah direkam sebelumnya; disk, magnetik; disket; disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen
otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display augmented reality yang dipasang di kepala; display
elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up
untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer;
distribusi daya atau perangkat dan aparatus kontrol; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet elektronik
yang dapat diunduh; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan
disesuaikan untuk compact disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dongle USB [adaptor
jaringan nirkabel]; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam
fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah otomatis cakram optik; drive dan driver disk
komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk
kontrol gerak motor listrik; driver perangkat lunak; driver speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis;
dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk
keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel
listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk
komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan komputer yang
dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan
penyangga, elektrik; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan telepon
seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan untuk
telepon seluler; dudukan yang disesuaikan untuk tag identifikasi frekuensi radio [RFID]; duplexer; duplikator piringan cakram
(audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone
nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio; earphone untuk telepon
seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; ekstensi telepon
mengarah; elektroda sel bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer;
elemen semikonduktor; ember api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer
tablet; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat
diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer,
direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan
audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; face plate untuk telepon selular; fiber-to-the-home [FTTH]; filament
penghantar cahaya [serat optik]; file audio file gambar file video file musik dan konten multimedia yang dapat diunduh; file
audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat diunduh; file data yang dapat diunduh; file data yang
direkam; file data yang direkam menampilkan data meta yang berisi informasi tentang aset digital; file gambar bergerak yang
dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan avatar untuk metaverse;
file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan barang dagangan virtual seperti kacamata untuk metaverse; file gambar
yang dapat diunduh yang menampilkan barang dagangan virtual seperti karya seni untuk metaverse; file gambar yang dapat
diunduh yang menampilkan barang dagangan virtual seperti lukisan untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang
menampilkan barang dagangan virtual seperti mainan untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan
barang dagangan virtual seperti pakaian untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan barang
dagangan virtual seperti peralatan olahraga untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan barang
dagangan virtual seperti sepatu untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan barang dagangan virtual
seperti tas untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan barang dagangan virtual seperti tutup kepala
untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan gambar karakter untuk metaverse; file gambar yang
dapat diunduh yang menampilkan mobil virtual untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan token
yang tidak dapat dipertukarkan; file gambar, video, dan audio yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file
musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat
diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film; film film yang direkam sebelumnya; film kamera,
terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet;
film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer; film pelindung disesuaikan
untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film
pelindung kristal cair untuk smartphone; film pelindung untuk komputer telepon seluler telepon pintar jam tangan pintar
kacamata pintar televisi dan perangkat elektronik digital genggam; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart
phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan warna; film sinematografi; film
sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display panel [TFT-LCD]; film video;
film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten hiburan; filter antena; filter anti-
silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio; filter kapasitansi induktansi;
filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan
disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan televisi; filter
layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter masker pernapasan non medis; filter optik; filter untuk
antena; filter untuk digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker
pernapasan non medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter
untuk sinar ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; firmware untuk mengidentifikasi tag komunikasi jarak dekat (NFC); flare jalan raya, tidak
meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit; flash kamera; flash untuk smartphone; flash-bulbs [fotografi];
flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat
kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font jenis huruf yang dapat diunduh; font pencetakan yang dapat diunduh; font

Halaman 432 dari 604



typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik;
gambar meningkatkan tabung; gambar yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game
komputer yang dapat diunduh; garis tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer
[alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; gelang identifikasi dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar
untuk menerima dan mengirim panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel
pintar; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar; gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan
informasi dari ponsel pintar; gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia
[gelas laboratorium]; gelas ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk
penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus;
generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang
elektromagnetik; generator gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls;
generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan
medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go
gauges; go / no-go plug gauges; grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer;
gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik];
gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik;
gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; handsfree; hard
disk drive; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
stereo; headset; headset augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain
video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan
smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar
dan komputer tablet; headset realitas maya; headset stereo; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset
untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk
game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk ralitas yang
ditambahkan pada goggle kacamata alat pengontrol alat pengendali jarak jauh dan display; headset untuk telepon; headset
untuk telepon selular; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video
game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub komunikasi; hub untuk rumah pintar; hub, sakelar, dan
router jaringan komputer; iluminometer; indikator fase; indikator gradien; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator
kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator
level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan;
indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; inkubator
kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator
untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag
eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya selain generator; instalasi fotovoltaik untuk
menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi jaringan komputer; instalasi komputer; instalasi komputer untuk
komunikasi data; instalasi komputer untuk pengolahan data; instalasi komputer untuk penyimpanan data; instalasi komputer
yang menggabungkan unit pemrosesan pusat; instalasi komunikasi; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri;
instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi operasi jaringan komputer; instalasi panel surya untuk
menghasilkan listrik; instalasi pemonitoran video; instalasi pemrosesan data yang menggabungkan arsitektur yang dapat
diperluas; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi transmisi data;
instrumen antarmuka komputer; instrumen azimuth; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik;
instrumen dan perlengkapan pengukur; instrumen data mobile; instrumen elektronik untuk mengendalikan sistem yang terkait
dengan bangunan; instrumen elektronik untuk sistem pemantauan yang terkait dengan bangunan; instrumen kalibrasi;
instrumen keamanan data; instrumen komunikasi; instrumen komunikasi data; instrumen komunikasi gelombang mikro;
instrumen komunikasi satelit; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis; instrumen kromatografi untuk penggunaan
laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi; instrumen mikrokomputer; instrumen
modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi
kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi satelit; instrumen observasi; instrumen pemantau komputer; instrumen
pemrosesan data; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen pengukur
(instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur); instrumen
pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen pengumpulan data; instrumen perutean komunikasi; instrumen radio
tetap untuk transceiver data; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen telekomunikasi digital; instrumen
telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; instrumen transfer data; instrumen transmisi data; instrumen
untuk mengukur panjang; instrumen untuk merekam data; instrumen untuk pengolah data elektronik; instrumen yang
mengandung  kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau elektronik; instrument suplai
daya bebas gangguan; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti
magnetik; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; inverter surya; isolator sinyal proses; jaket keselamatan; jaket
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pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan; jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan
fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan
pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam tangan yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam
waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan yang dilengkapi
kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jaringan komputer
untuk komunikasi data; jaringan komputer untuk pengolahan data; jaringan komunikasi; jaringan transmisi data; jaringan untuk
interkoneksi sistem komunikasi; jarum fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum
suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk
pemain rekaman; jas biohazard; jas terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer;
jembatan timbang; jembatan untuk bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk
headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan
video; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik;
kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper; kabel jumper accu; kabel
kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel
listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi
karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel
perpanjangan daya listrik; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel
starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel
universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera;
kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem
transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam
bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi
sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel;
kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker; kaca helm; kaca mata pintar (pengolah data);
kaca optik; kacamata; kacamata 3D; kacamata [kacamata dan kacamata pelindung]; kacamata anak; kacamata anti-silau;
kacamata astigmatis; kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan lensa
pelindung dan pengaman; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion;
kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan
peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat
dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata olahraga pelindung;
kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera; kacamata optik; kacamata
pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung debu; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dan sensor kendaraan bermotor;
kamera dengan fitur khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier;
kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera
endoskopi untuk keperluan industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera fotografi; kamera gambar
bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer,
televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera
perekam; kamera pintar; kamera piring; kamera refleks lensa digital tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis;
kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan;
kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit
tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan monitoring; kamera untuk mobile phone;
kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar
kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kamera
yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong kacamata; kapal pembakaran untuk
penggunaan laboratorium; kapasitor; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu debit yang
dikodekan; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu
diskon magnetis; kartu diskon, berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis
komputer; kartu hadiah yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu
identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan;
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kartu identitas, magnet; kartu jaringan; kartu jaringan antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan
area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan
komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit dengan
chip IC; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis;
kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu
kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas yang dikodekan; kartu magnetik prabayar
yang dikodekan; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash;
kartu memori flash kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori
untuk kamera; kartu memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk
komputer; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau
kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang
disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu
pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi
terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit
elektronik; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang
digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong
[kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu untuk menyimpan data yang tersimpan; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu
skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan;
kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang disandikan dan
alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas,
kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk
digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi;
kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD;
kaset audio dan pita kaset; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong;
kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio
non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam sebelumnya; kaset game
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset magnetik kosong untuk
tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih
kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video kosong; kaset video yang
direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; kasing  untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop;
kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon
seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk peralatan fotografi;
kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing komputer; kasing
kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus
disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel
pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk
kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata
hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk
komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital; kasing
untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi
seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup
solenoid]; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar
elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif untuk
menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan
intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai;
kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh
(remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali
jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs),
kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel
internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras
komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut
keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad listrik dan elektronik dan kontrol untuk pintu garasi; keypad untuk alarm keamanan; keypad
untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium; kipas pendingin internal untuk komputer; kipas pendingin internal
untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk
telepon; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang;
klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum
untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon
monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah;
kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen audio; komponen dan periferal untuk komputer; komponen
elektronik; komponen elektronik audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit
terpadu; komponen elektronik untuk komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan
elektronik; komponen mikroelektronika; komponen untuk komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer;
komputer berkinerja tinggi; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi
komputer untuk area jaringan penyimpanan; komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer
komunikasi; komputer laptop; komputer laptop untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; komputer mikro;
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komputer mini; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer notebook untuk digunakan di
bidang keuangan dan perbankan; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi; komputer pribadi genggam;
komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet;
komputer tablet untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang
dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk digunakan di
bidang keuangan dan perbankan; komputer untuk digunakan di bidang otomotif; komputer untuk pendingin udara otomatis
untuk kendaraan; komputer yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik];
konektor listrik; konektor listrik dan elektronik skrup kabel kabel pengisi daya dok stasiun dok dan adaptor untuk digunakan
dengan komputer periferal komputer perangkat elektronik yang dapat dikenakan telepon seluler ponsel pintar jam tangan
pintar kacamata pintar hub rumah pintar earphone headphone headset pemutar audio dan video televisi dan set top box;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor steker; konektor untuk mengisi daya perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit
elektronik; konektor untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik;
kontak, listrik, dari logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat
diunduh; konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem
pemantauan alarm; kontrol digital untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol
jarak jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan
sistem alarm; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo;
kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk
generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi
(elektronik); kontrol panel (listrik); kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter
analog-ke-digital; konverter arus searah; konverter data listrik; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC; konverter daya
elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter frekuensi; konverter
mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter tekanan-ke-arus; konverter
televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor
matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang
[listrik]; kotak dan wadah penyortiran untuk kartu memori; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik]; kotak distribusi
daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak musik, perekam
dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD; kotak
peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak persimpangan untuk penerangan; kotak persimpangan untuk sirkuit
listrik; kotak sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik; kotak sambungan untuk sambungan kabel perumahan;
kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal
optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil
sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik; kumparan tercekik [impedansi]; kumpulan data, direkam atau diunduh;
kunci  listrik dan elektronik serta kait  listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci biometrik; kunci daya untuk
kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk
kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan aset kripto;
kunci listrik; kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan,
listrik; kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon
seluler yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar
datar; kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan
kode yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk mengukur;
laser, bukan untuk keperluan medis; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan elektronik untuk komputer telepon pintar jam tangan pintar kacamata pintar televisi perangkat
elektronik digital genggam dan alat pemutar audio dan video; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar
tampilan untuk komputer telepon seluler perangkat elektronik mobile perangkat elektronik yang dapat dikenakan jam tangan
pintar kacamata pintar televisi dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; layar tampilan visual; layar tampilan yang
dapat dikenakan; layar untuk photoengraving; layar video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk
penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh;
lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik
dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik); lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik;
lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk
kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera; lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa
kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa
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kacamata setengah jadi; lensa kamera untuk untuk smartphone; lensa kontak; lensa kontak berwarna; lensa kontak bifocal;
lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa
optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti
untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk
kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa
untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung
wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk
teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal;
level [instrumen untuk menentukan horisontal]; level bubble; leveling rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat
kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan belanja realitas virtual; liquid crystal display
[LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai; lonceng [perangkat peringatan]; lonceng
peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu;
magnesium anode; magnet; magnet (Dekoratif -); magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka; magnet dekoratif
dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas dekoratif; magnet
untuk keperluan industri; magnetometer; mainframe komputer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak
jauh dari lengan robot; manometer; manometer tekanan tinggi; manual elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna
komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask
aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas;
masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk
mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker
pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan
terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara
khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); materi
kursus pendidikan yang dapat diunduh; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital yang dapat diunduh
yaitu digital collectible yang dibuat dengan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; media elektronik musik yang
direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media magnetic untuk menyimpan data; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman magnetik;
media untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; meja atau unit yang
dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja
mixing digital; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; meja rias (meja rias)
dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan
dengan koin; mekanisme komputer untuk telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk
peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme
validasi tiket untuk gerbang otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang
dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar
musik digital; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk
telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer
komputer; membran akustik yang digunakan dalam peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop;
memori data; memori disk; memori elektronik; memori elektronik untuk mengkontrol data komputer; memori flash; memori
grafis; memori komputer; memori komputer non-volatil; memori semicondutor; memori untuk peralatan pengolahan data;
memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot;
menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; mencakup untuk pemutar
MP3; mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit;
menghitung skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan;
mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur
penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan
tunai mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin
dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan
pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi
yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin deposisi untuk
pembuatan baterai surya; mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik
untuk merekam operasi keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral
komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik];
mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan
penyortiran uang; mesin hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung,
peralatan pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan
uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca
sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan
mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemrosesan data;
mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin pengecekan tiket elektronik; mesin pengeditan untuk film
sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin
pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin pengumpul data; mesin penimbang; mesin
penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir
uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan
penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji
kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen;
mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang
dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat
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pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam;
meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter
elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter
frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter
gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan;
meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter
konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir;
meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari
satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter
refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut fase; meter tingkat suara;
meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk
mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter
untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur resistansi; meter untuk
mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik; microchips [perangkat keras
komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrocip untuk merekam data; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem komunikasi; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial
bus [USB]; modem untuk jaringan komunikasi; modul DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode
[LED]; modul RAM (random access memory); modul beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul
komputasi; modul memori; modul memori komputer; modul penyearah; modul piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi;
modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat
keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi;
monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor emisi debu; monitor emisi partikel; monitor
komputer; monitor komputer untuk digunakan di bidang otomotif; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh;
monitor liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma;
monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu
untuk keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai;
monitor untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar
display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta
video dan perekam; monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan
ventilasi; monokles; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); mount dinding untuk memasang perangkat elektronik
seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer (tetikus
komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter; multimeter untuk mengukur arus listrik;
multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; multiplexer; multiplexer divisi
panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiplexer untuk memuat data; multiplexer untuk merekam data;
multiprosesor chip; musik  panggil walet yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat
diunduh; musik digital yang dapat diunduh dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik
digital yang dapat diunduh disediakan dari situs web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel;
nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh;
nada dering telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang
dapat diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui
jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer];
nosel selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data menggabungkan program; operator
data yang berisi tipografi tipografi tersimpan; operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin
direkam dengan program; operator data yang direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator data yang
menggabungkan program pengontrol; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk pelat hitam [fotografi];
optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk
penggunaan laboratorium; ozoniser [ozonator]; pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio;
pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan
hidup; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan
untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian
pelindung untuk keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik;
pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian tahan air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian
terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap
iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan
penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket daya [baterai]; paket garis besar
transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan
jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa terintegrasi; paket perangkat lunak komputer; paket
perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel  kendali; panel OLED; panel alarm; panel display; panel
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display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage
digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda motor; panel kontrol
[listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol untuk alarm keamanan;
panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik; panel pengendali elektrik
untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik;
panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis; panel sentuh; panel sinyal,
bercahaya atau mekanis; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik;
panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya organik
[Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit; panggilan
dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan anak perempuan; papan
distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan grafis; papan indikator elektronik; papan kabel dicetak multilayer;
papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama untuk LCD; papan
rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan sirkuit audio; papan
sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak menggabungkan
sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong roti optik; papan
tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang pengukur; pasokan
tenaga listrik untuk kendaraan; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk monitor
komputer layar komputer telepon seluler telepon pintar jam tangan pintar kacamata pintar televisi dan perangkat elektronik
digital genggam; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar untuk ponsel; pelindung layar untuk telepon
genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam
waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas
yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten
digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar
yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar
yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar
yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU]
yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pelindung
pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon seluler; pelindung wajah pelindung
pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pelindung wajah, selain untuk keperluan
medis; pelindung wajah, selain untuk tujuan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar dan penerima satelit; pemancar digital; pemancar elektronik untuk sinyal
gangguan; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik;
pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar portabel; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk
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kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal
darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi; pemancar telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel;
pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk
memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal elektronik; pemandangan busur teleskopik untuk
memanah; pemandangan lensa optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik
untuk artileri; pemandangan teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium;
pemasangan kacamata; pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan
pemrosesan data]; pembaca buku digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca
karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip; pembaca kartu elektronik; pembaca
kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori; pembaca kartu memori flash;
pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang dikodekan secara magnetis;
pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca strip magnetik; pembaca yang mendukung
teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembatas otomatis; pembatasan
keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa Pembawa data (kosong); pembawa data direkam
dengan program untuk memungkinkan data ditampilkan; pembawa data elektronik; pembawa data magnetik; pembawa data
magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik kosong dan cakram optik perekam; pembawa
data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data
magneto-optik dan optik; pembawa data sirkuit mikro (kosong); pembawa data untuk sistem pengenalan suara yang telah
direkam sebelumnya; pembawa data yang berisi program komputer; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan
rumah tangga; pembawa data yang memuat data yang dapat dibaca mesin; pembawa data yang memuat program yang dapat
dibaca mesin; pembawa data yang menggabungkan program komputer yang ditulis dalam kode mesin; pembersih dengan
ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai biometrik iris; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari;
pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian
mikroskop elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram suara; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik
untuk data audio, video dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset;
pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset
video; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs];
pemutar musik digital; pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video
compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam;
pemutus sirkuit; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan
visual; pena layar sentuh; penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah
radio; pencari dinding magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel;
pencari kedalaman laut; pencari magnet; pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin komputer;
pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan; penerima GPS (Global Positioning System); penerima
audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima
komunikasi data; penerima komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto;
penerima pemancar; penerima portabel; penerima radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio
untuk digunakan di mobil; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima sinyal elektronik; penerima
sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima suar; penerima telepon; penerima televisi; penerima televisi [TV
set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
penganalisa daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali komunikasi; pengendali motor servo elektronik;
pengendali muatan listrik; pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan
status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat
atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengendali realitas virtual genggam; pengeras suara;
pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras
suara elektronik dengan buku; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengeras suara pintar;
pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven untuk penggunaan laboratorium; penggabung udara;
pengganda tegangan; penggandeng sinyal; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur]; penggaris
dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan peredam
suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara,
penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; penghubung otomatisasi
rumah; pengisi baterai; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai
telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai
untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya
baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya
baterai untuk telepon yang dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya cepat untuk
kendaraan listrik; pengisi daya darurat untuk kendaraan listrik; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi
daya eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kendaraan listrik lambat; pengisi daya kendaraan listrik yang dapat dibawa;
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pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya mobil listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa
kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk
komputer pribadi; pengisi daya untuk komputer tablet dan komputer wearable (wearable computers); pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk ponsel; pengisi daya untuk rokok
elektrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk smartphones; pengisi daya
untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan
perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah
sentral]; pengolah data; pengolah data untuk data bisnis; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk
elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol Ethernet memori non-volatile; pengontrol dan headset virtual dan realitas
bertambah; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol elektronik digital
untuk manipulator; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; pengontrol elektronik untuk motor servo; pengontrol
ethernet; pengontrol jarak jauh; pengontrol komputer; pengontrol logika yang dapat diprogram; pengontrol memori flash;
pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game;
pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengontrol yang dapat diprogram; pengoptimal serat optik;
penguasa lipat; penguasa yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat
frekuensi video; penguat gambar; penguat gen; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah
cakram (disc) CD dan DVD; pengubah cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah
gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji
baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji
karakteristik tabung vakum; penguji keamanan listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji
kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji
tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran; pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur
bensin; pengukur cairan dan bahan bakar; pengukur celah busi; pengukur cincin induk; pengukur data; pengukur dering;
pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman;
pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur
ketinggian air; pengukur kontur; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga; pengukur level; pengukur pelurusan
roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping; pengukur sudut; pengukur suhu;
pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri; pengukur suhu untuk keperluan rumah
tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur tekanan angin; pengukur tekanan ban;
pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data; pengumpul data elektronik genggam; pengumpulan data instalasi
komputer; penguncian listrik dan perangkat pengaman; penilaian bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala
untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut
untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin; penukar telekomunikasi; penulis kartu memori; penutup
(enclosures) speaker; penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung untuk
laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive dalam
keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk kamera;
penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung bening yang telah disesuaikan untuk telepon mobile; penutup pelindung
kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring
dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup telepon genggam; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup
untuk camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup untuk outlet listrik;
penutup untuk pemutar media digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk
perangkat elektronik; penutup untuk perangkat elektronik; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; perangkat keras komputer;
perangkat keras komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas
tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game);
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat
lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan
realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan
virtual reality; perangkat lunak yang dapat diunduh; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; program komputer;
program permainan elektronik; publikasi elektronik; radio; rekaman audio; rekaman audio dan video yang dapat didownload
berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-
drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman
musik; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama;
sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sarung pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler;
surat kabar elektronik yang dapat diunduh dalam bidang hiburan; tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); tempat
untuk telepon genggam; penutup untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon
selular; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penyangga
handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga pergelangan tangan untuk digunakan
dengan periferal komputer; penyangga ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik];
penyearah arus; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium;
penyelenggara digital; penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga
untuk penyelam; penyumbat telinga untuk perenang; perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet
[sekoci]; peralatan akses data untuk digunakan dalam mengakses informasi yang tersimpan; peralatan antar komunikasi;
peralatan audio; peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor;
peralatan audio konferensi; peralatan audio pada kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi
sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik,
magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah; peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen
fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan
instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan
instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan
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instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen
pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan
transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan
instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan fisika;
peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk
mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan
instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan dan sistem keamanan dan
pengawasan perumahan; peralatan data elektronik untuk digunakan dengan komputer; peralatan data mobile; peralatan
diagnosa, bukan untuk pengobatan; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT);
peralatan display untuk kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik;
peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektrolisis untuk mengukur kualitas kandungan
mineral air; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh
sinyal; peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik
untuk menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga;
peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik untuk transmisi data;
peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan
pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan enkripsi data; peralatan entri data; peralatan fermentasi
untuk penggunaan laboratorium; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga
surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan heliografi; peralatan ilmiah;
peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan input data komputer; peralatan input data listrik untuk
digunakan dengan komputer; peralatan instruksional; peralatan interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi,
walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan jaringan area lokal untuk switching data; peralatan jatuh untuk
menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan data; peralatan keamanan untuk  memancarkan sinyal
video; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk
memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk
menerima sinyal video; peralatan keluaran data listrik untuk komputer; peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem kemudi
kendaraan; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban
elektronik; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali
helm; peralatan komputasi; peralatan komputasi untuk menangani informasi; peralatan komputer; peralatan komputer untuk
digunakan dengan jaringan komputer; peralatan komputer untuk memproses data; peralatan komputer untuk mengontrol data;
peralatan komputer untuk mengumpulkan informasi; peralatan komputer untuk pembacaan meter jarak jauh; peralatan
komputer untuk pengarsipan informasi; peralatan komputer untuk pengenalan teks bahasa biasa; peralatan komputer untuk
penyimpanan dan transmisi data; peralatan komputer untuk penyimpanan data; peralatan komputer untuk transmisi data;
peralatan komunikasi; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi data elektronik; peralatan komunikasi data mobile;
peralatan komunikasi data sinkron; peralatan komunikasi optik; peralatan komunikasi radio point-to-point; peralatan
komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio
untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol
elektronik; peralatan kontrol elektronik untuk mesin; peralatan kontrol elektronik untuk mesin otomatis; peralatan kontrol
elektronik untuk peralatan mesin; peralatan kontrol lalu lintas udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan
atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi
untuk ventilasi; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan kontrol untuk pengelolaan instalasi
komunikasi data; peralatan konversi data; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan laboratorium; peralatan kromatografi
untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen; peralatan laser untuk keperluan non-
medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan listrik untuk pergantian;
peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam
tubuh pasien; peralatan melihat dan merekam optik; peralatan membaca kartu; peralatan mengukur mendeteksi memantau
dan mengendalikan; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan monitoring listrik; peralatan
navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk
membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang
elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan pemadam kebakaran; peralatan
pemancar dan penerima faksimili; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk
disk magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita magnetik;
peralatan pembatal gema; peralatan pembatal kebisingan; peralatan pembawa data yang dilengkapi dengan program
pengontrol; peralatan pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan pemroses sinyal audio;
peralatan pemrosesan data listrik; peralatan pemrosesan data yang dapat diperluas; peralatan pemutaran video; peralatan
pencari korban longsoran salju; peralatan penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan
penerima nirkabel; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan pengambilan data;
peralatan penganalisa protein bukan untuk keperluan medis; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan karakter
optik [OCR]; peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan pengenalan suara dan suara elektronik yang
diaktifkan untuk mengendalikan perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengendali otomatis;
peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir
koin; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan
pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengisian daya untuk peralatan yang dapat diisi ulang; peralatan
pengkodean; peralatan pengkodean data; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan data; peralatan pengujian dan
kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik; peralatan pengujian on-destruktif
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yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur tekanan; peralatan pengukur tenaga;
peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di lapangan minyak dan gas; peralatan
pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk
keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan penyimpan data komputer; peralatan
penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama
file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan peralihan telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi;
peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan
peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan
bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan pertukaran data computer; peralatan pertukaran data komputer;
peralatan pertukaran telekomunikasi yang dikendalikan komputer; peralatan perutean komunikasi; peralatan portabel untuk
menerima transmisi satelit; peralatan proyeksi; peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio
jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara;
peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri;
peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara;
peralatan reproduksi video; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan selam air;
peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi; peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan
sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suara elektonik; peralatan suplai daya bebas gangguan;
peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi
informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi digital;
peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan
telekomunikasi stasiun tanah; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan
analog; peralatan telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk memindahkan data ke computer;
peralatan telekomunikasi untuk mentransmisikan data untuk digunakan dengan komputer; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak
jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan
telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi;
peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk entri data; peralatan untuk
input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan untuk komputasi; peralatan untuk komunikasi; peralatan untuk
komunikasi data; peralatan untuk komunikasi data antar komputer; peralatan untuk kontrol numerik komputer mesin; peralatan
untuk konversi data; peralatan untuk memadamkan kebakaran; peralatan untuk memasukkan informasi ke dalam komputer;
peralatan untuk membaca data yang disandikan; peralatan untuk membaca informasi yang disandikan; peralatan untuk
membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memecahkan kode informasi yang direkam secara magnetis; peralatan
untuk memeriksa pengiriman surat; peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk memperoleh data; peralatan
untuk memprogram data; peralatan untuk memproses data; peralatan untuk memproses data digital; peralatan untuk
memproses data program; peralatan untuk memproses sinyal video digital; peralatan untuk mencari informasi elektronik;
peralatan untuk mendekode sinyal yang disandikan; peralatan untuk mendigitalkan data geometrik yang terdapat dalam
dokumen; peralatan untuk menempatkan pesan secara otomatis melalui peralatan telekomunikasi; peralatan untuk
mengakuisisi data; peralatan untuk mengakuisisi informasi; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk mengatur atau
mengontrol listrik; peralatan untuk mengendalikan input data; peralatan untuk mengendalikan output data; peralatan untuk
mengendalikan pengolahan data; peralatan untuk mengendalikan penyimpanan data; peralatan untuk mengendalikan program
komputer; peralatan untuk mengirim data; peralatan untuk mengkonversi informasi; peralatan untuk mengolah data yang
berhubungan dengan gambar; peralatan untuk mengubah nilai digital menjadi informasi grafis; peralatan untuk menguji
barang-barang; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran air; peralatan untuk
mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk mengumpulkan data yang
disandikan untuk dipasok ke komputer; peralatan untuk merekam data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk
merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara, gambar, atau data; peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau
mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk
pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pemrosesan digital elektronik; peralatan untuk pemrosesan informasi;
peralatan untuk pemrosesan informasi elektronik; peralatan untuk pemrosesan sinyal digital; peralatan untuk penerbitan
elektronik; peralatan untuk penerimaan gambar elektronik; peralatan untuk pengolahan data; peralatan untuk pengolahan
panas membran baterai surya; peralatan untuk pengumpulan data; peralatan untuk penyimpanan data; peralatan untuk surat
elektronik; peralatan untuk teleprocessing informasi; peralatan untuk transmisi data; peralatan untuk transmisi data jarak jauh;
peralatan untuk transmisi gambar elektronik; peralatan untuk transmisi informasi; peralatan untuk transmisi via satelit;
peralatan video; peralatan video konferensi; peralatan yang dikontrol computer untuk memberikan respons suara ke input
data; peralatan yang dirancang untuk memantau kinerja aparat; peralatan yang dirancang untuk mengontrol kinerja aparat;
peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto
serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik;
perangkat antarmuka komputer; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu,
baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan
telekomunikasi; perangkat elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat elektronik digital
genggam yang dapat menyediakan akses ke Internet dan mengirim menerima serta menyimpan panggilan telepon pesan
suara surat elektronik data gambar audio video dan konten multimedia; perangkat elektronik digital genggam yang mampu
menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta
data digital lainnya; perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan yang dapat menyediakan akses ke internet untuk
mengirim menerima dan menyimpan panggilan telepon surat elektronik dan data digital lainnya; perangkat elektronik digital
yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk
melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk membaca emisi mesin; perangkat elektronik untuk
mendeteksi inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan,
menerima serta menyimpan data digital; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk
mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan decoding; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler;
perangkat input data komputer; perangkat input data listrik; perangkat input pemrosesan data; perangkat input untuk
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komputer; perangkat jaringan komputer; perangkat keras akses server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer audio-
visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen
basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata
uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputasi
berkinerja tinggi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk kolaborasi ruang pertemuan jarak jauh dan tatap muka; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur
dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi
jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang
tertanam.; perangkat keras dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video,
audio dan data dari jarak jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat
keras dompet mata uang kripto; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat
keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual
[VPN]; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer dalam bentuk
pengontrol drive; perangkat keras komputer dalam bentuk preamplifier; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat
keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer permainan realitas
campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat
keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual
reality); perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem otomasi rumah termasuk peralatan
penerangan pemanas bel pintu AC dan alarm keamanan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk
memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung layar
poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; perangkat keras komputer untuk
mengunggah, menyimpan, memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras
komputer untuk mentransmisikan dan mengaktifkan tampilan audio video televisi film gambar digital dan konten multimedia
lainnya; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer untuk
telekomunikasi; perangkat keras komputer yang bersifat membaca saluran; perangkat keras komputer yang dapat dikenakan
dan periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan
telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik
komputer; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer,
yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive dalam keadaan solid;
perangkat keras konferensi video; perangkat keras memori komputer; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang
terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras token
keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk digunakan dengan robot; perangkat keras untuk
pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat
dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan
suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau
gambar; perangkat komunikasi satelit; perangkat komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer; perangkat komunikasi
yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk
manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik; perangkat lunak;
perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka
komputer; perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat
lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang
direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi
blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di
platform media sosial; perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan
pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan
jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat
lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat
lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi telepon
genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud
computing; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi
untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan
dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak application programming interface (API) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak
augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi
(immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak
augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam
perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak augmented reality
untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak augmented reality untuk
menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented
reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak
augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak augmented
reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi pengusaha
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untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan; perangkat lunak basis data;
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak cloud komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak computer yang dapat diunduh dan direkam untuk memungkinkan pengambilan data;
perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi
untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat
lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat
lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat
keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet aset digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat
keras untuk digunakan sebagai dompet token digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet
token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi
dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang
blockchain; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak
display/tampilan video; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat
lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian;
perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer;
perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang
dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk telepon seluler;
perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi
komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan email; perangkat lunak keamanan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat
diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi
kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat lunak
komposisi musik; perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan yang
dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak
komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer chatbot
untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi
manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data,
jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi,
termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan
program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi
komputer global; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara
pengguna; perangkat lunak komputer direkam untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; perangkat lunak komputer
interaktif; perangkat lunak komputer pemrosesan komunikasijaringan komunikasi; perangkat lunak komputer pendidikan;
perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan
area lokal; perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud;
perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan
platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak
komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara
elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor
wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan dan industri kendaraan
bermotor; perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
antarmuka pemrograman aplikasi (API) dalam membangun aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk
digunakan sebagai mata uang kripto; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka
(API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces
“API”); perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data;
perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk
integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk
keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk kontrol level
suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis
data; perangkat lunak komputer untuk manajemen informasi pribadi; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan
komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melihat, mengunduh, dan
berbagi file termasuk media audio dan visual; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak
komputer untuk membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain;
perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan
mengedit media audio dan visual tentang augmented reality; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik
dan suara; perangkat lunak komputer untuk membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya;
perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan
permainan video; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi komersial melalui perangkat
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telekomunikasi mobile; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan aplikasi; perangkat lunak komputer
untuk memperdagangkan dan memverifikasi kepemilikan dan lisensi konten digital berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk memperdagangkan dan memverifikasi token yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain; perangkat
lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses
file musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan
penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-
visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak
komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk
menerbitkan dan memverifikasi kepemilikan dan lisensi konten digital berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
menerbitkan dan memverifikasi token yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori
informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan
sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan
pencarian data; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer
untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai
aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi;
perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio
visual; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat
lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat
lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk
menganalisis data aktivitas  dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto
digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal
komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone,
televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan);
perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan
melaporkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi
mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai
pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan memverifikasi
kepemilikan dan lisensi konten digital berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan memverifikasi
token yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi;
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud
computer); perangkat lunak komputer untuk mengembangkan perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan situs web dan konten
audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain
konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan;
perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan
memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak
untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-
jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak
komputer untuk mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal,
menguji, mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi
pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak
komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan
informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas situs web;
perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio
visual; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak;
perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak
komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan
mengoperasikan sistem komputer.; perangkat lunak komputer untuk menjual dan memverifikasi kepemilikan dan lisensi konten
digital berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk menjual dan memverifikasi token yang tidak dapat dipertukarkan
berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk menyiapkan konfigurasi pengoperasian dan pengendalian komputer
periferal komputer ponsel cerdas jam tangan pintar kacamata pintar cincin pintar speaker pintar hub rumah pintar earbud
headphone headset perangkat elektronik digital genggam televisi set top box pemutar audio dan video dan sistem hiburan
rumah; perangkat lunak komputer untuk menyiapkan mengkonfigurasikan mengoperasikan atau mengendalikan perangkat
telepon mobile perangkat mobile yang dapat dikenakan komputer periferal komputer dekoder televisi dan alat pemutar audio
dan video; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang aplikasi; perangkat lunak komputer untuk merancang perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer untuk merancang permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk merancang situs
web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem;
perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak
komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem
komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer
relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer
untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan
jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk penyimpanan otomatis data perdagangan dari token yang tidak dapat
dipertukarkan berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer
untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata
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uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan
video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video
game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan
produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain
dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan
suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband
atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak komputer yang
berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak komputer
yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan
bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan
satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan,
pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan
langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi [API]; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola layanan koleksi digital- pasar untuk transaksi- dan registri menggunakan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) untuk koleksi digital token label putih yang
tidak dapat dipertukarkan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi cryptocurrency
menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan,
dan mengelola perangkat lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mentransmisikan/menyiarkan konten audio/video/multimedia; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak
jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak
sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital;
perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer
yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat
lunak komputer yang direkam digunakan untuk memproses perintah suara dan untuk membuat tanggapan audio untuk
perintah suara; perangkat lunak komputer yang direkam untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API);
perangkat lunak komputer yang direkam untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi [API]; perangkat lunak
komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan
suara; perangkat lunak komputer yang direkam yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang
terhubung; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang disesuaikan untuk
digunakan dalam pengoperasian komputer; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer
yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer
yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer
yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar
pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan peta interaktif
informasi geografis dan citra satelit dan udara; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke
layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer,
direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi;
perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat
lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio
dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan
mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data,
video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan
telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi
untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak konferensi video; perangkat lunak konferensi video dan
audio; perangkat lunak kontrol inventaris yang dapat diunduh; perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software);
perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses
industri; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen inventaris yang
dapat diunduh; perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang dapat diunduh; perangkat lunak media; perangkat lunak
mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak metronom;
perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak
multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia
yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat
komunikasi; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS];
perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus
[USB]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis
komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pembatal
gema; perangkat lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat

Halaman 447 dari 604



lunak pemrosesan gambar; perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan
komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak penerbitan
desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer;
perangkat lunak pengawasan proses; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat
lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak
pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak pengolah
data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian
komputer; perangkat lunak pengoperasian konten metaverse; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun;
perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan augmented reality;
perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat
lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak
permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan
komputer augmented reality; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu
unit; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan
kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan;
perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat
nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat
lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh;
perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat
lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan untuk
metaverse; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video
untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan
video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang
direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat
lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak
perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform
blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat
diprogram; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak
realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat
lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek,
kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk
sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak robotika.;
perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak
sebagai alat medis [SaMD] dapat diunduh; perangkat lunak server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented
reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi
informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual
reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan
dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi yang dapat
diunduh; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh;
perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam
terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi);
perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk alat diagnostik kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai
mandiri  (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk
diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat
lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan dalam mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat
lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan;
perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan
komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat
lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application
programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak
untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk iklan
berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; perangkat
lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio
(RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna
untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak untuk kode berbahaya dan penyaringan
konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup
dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk
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konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat lunak untuk layanan
penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk manajemen file dan
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data;
perangkat lunak untuk memaksimalkan penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik;
perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart
contracts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk membuat
pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi
dengan jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin
(appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat
lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;;
perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat
lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar
yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang
aman; perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio
visual dan video; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses
mentransmisikan dan menampilkan data teks gambar konten audio visual dan konten multimedia lainnya; perangkat lunak
untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan
pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat
lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi
pengguna dan mengetahui (finding), menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat
lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk menavigasi realitas virtual dan lingkungan realitas
virtual yang ditingkatkan; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat
lunak untuk mencari dan mengambil informasi melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi
peluang kerja; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual;
perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan
keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi
atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog , menghubungkan, berbagi, atau
menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.; perangkat lunak untuk mengatur
acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara;
perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke
database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan mengizinkan pengguna
menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan;
perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui
jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk mengirimkan dan menerima pemberitahuan notifikasi dan pengingat
pesan elektronik; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat penyimpanan data; perangkat lunak untuk
mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah
bahasa alami menjadi perintah yang dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian
keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan platform perdagangan online untuk
aset digital; perangkat lunak untuk menyediakan suatu asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk
menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk
menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara dan/atau
gambar; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; perangkat lunak
untuk otomatisasi proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat
lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat
lunak untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk
pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan
karakter optik; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat
lunak untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk
berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat
lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto;
perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk
sistem informasi klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS;
perangkat lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten
hiburan multimedia; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke
perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler;
perangkat lunak untuk token yang tidak dapat dipertukarkan; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak
untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transmisi dan displai publikasi elektronik; perangkat lunak untuk
verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat
lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual
reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara
fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan
dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang berkaitan dengan avatar; perangkat lunak yang
berkaitan dengan pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa
promosi; perangkat lunak yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang
dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di bidang otomotif;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet untuk
tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel
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untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan,
melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan
komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai token keamanan; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
membelanjakan dan memperdagangkan aset digital; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan
berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses dan mengendalikan
sebuah komputer dari jarak jauh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui
komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang digunakan dalam menyediakan
pengalaman realitas virtual dan realitas yang ditingkatkan pada perangkat seluler komputer dan telepon seluler; perangkat
lunak yang digunakan untuk mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas;
perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan,
nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang
menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat
lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin; perangkat
lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat manajemen jaringan; perangkat
membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori
komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori
semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan dengan peralatan komputer; perangkat memori untuk digunakan dengan
peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video elektronik; perangkat navigasi;
perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam; perangkat pelacak
kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh; perangkat
pemantauan informasi biologis (selain untuk tujuan medis); perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan
identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran
kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara;
perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon; perangkat penerima untuk koneksi ke jaringan komunikasi; perangkat
pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan; perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking
stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai
jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat
penghubung untuk rokok elektronik; perangkat penghubung untuk transfer data; perangkat pengirim dan penerima siaran
radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel,
tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk
kendaraan listrik; perangkat pengisian daya baterai; perangkat pengujian dan kontrol kualitas; perangkat pengukur; perangkat
pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat penyimpanan data;
perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik; perangkat penyimpanan data
dalam bentuk hard disk drive yang menampilkan memori flash solid state; perangkat penyimpanan data dalam bentuk hybrid
disk drives; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan
memori; perangkat periferal komputer; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan
pemutar audio dan video serta perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat
perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran
video; perangkat seluler genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor
dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat
semikonduktor; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan
pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; perangkat tampilan cristal cair,
magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus [USB]; perangkat untuk jaringan
telepon; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat
untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa
gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman,
transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio
nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkat-perangkat lunak
computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkat/kit pengembangan
perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam; perangkkat pendengar yang diletakkan di kepala; perangsang statis; peranti
kendali akses; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik; perekam acara; perekam
audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam data elektronik untuk menyimpan
dan mengarsipkan data; perekam data secara elektrik untuk komputer; perekam data secara magnetis untuk komputer;
perekam data secara optik untuk komputer; perekam disk Blu-ray; perekam elektronik untuk digunakan dengan sistem
komputer kendaraan bermotor; perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset
video; perekam kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam
televisi digital yang dapat diprogram; perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video
pribadi [PVR]; perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik;
pergi pengukur dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat
dikenakan; periferal komputer yang dapat dipakai; periferal komputer yang digunakan untuk menemukan lokasi memantau dan
melacak keberadaan suatu barang/benda; periferal yang dapat dikenakan untuk bermain video game;
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periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan komputer ponsel pintar jam tangan pintar kacamata pintar cincin
pintar speaker pintar hub rumah pintar headset televisi set top box genggam perangkat elektronik digital dan pemutar audio
dan video; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; periferal yang
dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu, display/tampilan yang dipasang di
kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon
selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box dan pemutar
audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai
samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran
dan perkakas-perkakas pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi
dan otentikasi; perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses
data, komputer; perlengkapan speaker; permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan elektronik
yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan perangkat nirkabel; permainan gawai
gerak yang dapat diunduh; permainan internet (dapat diunduh); permainan komputer; permainan video komputer; permainan
video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh;
permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran
telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat
atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-
pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat
dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-
perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-
ROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet
elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti keras dan
piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras untuk backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian
penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk
memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk
virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan penyimpanan data
elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk deduplikasi
data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk manajemen dan
otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti lunak
komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang berlainan;
piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti lunak
komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data elektronik; piranti lunak
komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa
himpunan/kumpulan data yang besar; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan
dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian server untuk akses jaringan;
piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data dan
pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk identifikasi
biometrik; piranti lunak untuk intelijen bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk menilai keamanan aplikasi; piranti
lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi pengguna komputer;
piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu, piranti lunak untuk
membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk pengembangan ion;
piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk pengoperasian pusat data dan
piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP); piranti lunak untuk transmisi data,
penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi
konten yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk
menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan
pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piring holografik; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan
musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita
pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk video terekam; planetarium [perangkat optik];
platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak
komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer
untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer
untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa
kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh;
platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; podcasts dan webcasts yang dapat diunduh; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser;
polarimeters; pompa kebakaran; pompa pemadam kebakaran; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel
komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier profesional; power audio mobil; power
bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; pra-rekaman cakram video digital; preamp mobil;
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preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print head untuk printer ink-jet; print head untuk
printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer dampak; printer desktop; printer digital; printer
dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer inkjet format besar; printer jaringan; printer kode
batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer laser warna; printer laser
warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks;
printer roda daisy; printer sublimasi pewarna; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk digunakan dengan
komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer yang digunakan
dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk teleskop; prisma untuk
tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semi-konduktor; probe untuk
pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik; program alat
pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi cerdas, dapat diunduh
untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan
untuk terminal nirkabel yang direkam; program dan perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak permainan video
dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet); program game interaktif, komputer,
video dan elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak
yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer
dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang
digunakan untuk telepon seluler; program komputer direkam untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; program
komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak
komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk analisis data ilmiah;
program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data;
program komputer untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program
komputer untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan
melihat program komputer; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk karaoke
dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer untuk manajemen
dokumen; program komputer untuk manajemen jaringan; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer
untuk media pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten
dari jauh di komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis;
program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol
masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan
World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke
komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer;
program komputer untuk mengontrol instrumen telekomunikasi; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air;
program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk menyediakan presentasi grafis data;
program komputer untuk navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer
untuk pemrosesan data; program komputer untuk pengendalian peralatan telekomunikasi; program komputer untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program
komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan permainan komputer; program
komputer yang berhubungan dengan jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak yang
direkam didistribusikan secara online; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program
komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; program komputer yang
digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang direkam; program komputer yang menggabungkan
fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program memori; program operasi
komputer direkam untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan; program operasi robot; program pemrosesan data
yang direkam pada operator data yang dapat dibaca mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolah
data; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer terekam; program
pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam; program penyimpanan data; program perangkat
lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program
permainan elektronik; program permainan elektronik multimedia interaktif; program permainan elektronik yang dapat diunduh;
program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer
dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif; program
permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan
komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program sistem operasi komputer; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa
animasi; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa drama; program televisi dan
program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa e-sport; program televisi dan program hiburan bentuk
pendek lainnya yang dapat diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah; program televisi dan program hiburan bentuk pendek
lainnya yang dapat diunduh berupa komedi; program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui
internet; program untuk komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video
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game interaktif dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan
asisten digital pribadi; program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program
yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat
(browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer yang dapat diunduh;
prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat;
prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk
mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk
speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel; prosesor video; prosesor yang dapat diprogram;
proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor home theater;
proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia; proyektor overhead;
proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor suara; proyektor untuk
gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh;
publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau
Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam
pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh;
publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah,
koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi
multimedia yang dapat diunduh; publikasi yang dapat diunduh; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan
semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan;
radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran
audio digital [DAB]; radio transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radio yang dapat
dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak
melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan
untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan
disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit
yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu
jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus
disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung;
rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor
listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop;
reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator
kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi;
regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain
yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik
dan hiburan musikal; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video
yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan
hiburan musikal; rekaman audio dan visual podcast buku majalah terbitan berkala rekaman musik film sinema dan acara
televisi yang dapat diunduh; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan
non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman
audio dan/atau video dalam bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio yang menampilkan
musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video yang direkam
sebelumnya; rekaman file musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman kaset video
yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset
DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara;
rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang
menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman suara
digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman suara musikal; rekaman video; rekaman video
berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital
yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya; rekaman video seperti disk video dan pita video
yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat
diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang
direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu
program drama televisi; rekaman video yang telah direkam sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran
(fitness); rekaman vinil; rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan
lampu spot; relay elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload termal; relay perlindungan tegangan
berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL;
repeater frekuensi radio; repeater multiport; repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk
stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk
menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk
kamera; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau
hobi; robot humanoid kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot monitoring yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan
keamanan; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot
taktis; robot telepresence; roda pengukur; rods [instrumen survei]; rompi anti peluru; rompi keselamatan reflektif; rompi
keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary
encoders; router ethernet; router internet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer; router
jaringan komputer, alat pengendali, sakelar dan  alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet;
router-router dengan kabel; ruang dekompresi; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan;
sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC
dioda; sakelar daya; sakelar elektromagnetik; sakelar elektronik; sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar
kelembaban; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar
lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik; sakelar pemutus;
sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi,
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dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar penonaktifan airbag untuk
mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar putar listrik; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar starter; sakelar
suhu; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan; sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar, listrik;
saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan
komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu
elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran [listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik;
sambungan listrik; sambungan untuk digunakan dengan kabel serat optik; sambungan untuk kabel listrik   ; sampel spesimen,
selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul
pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul
pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang
jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat
dilipat terbalik; sandaran dudukan untuk monitor komputer periferal komputer komputer tablet laptop ponsel telepon
smartphone jam tangan pintar kacamata pintar smart speaker rumah pintar hub earphone headphone televisi set top box
perangkat elektronik digital genggam dan pemutar audio dan video; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer;
sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak
(mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung mikrofon; sarung pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik
seluler; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi
nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan
data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel;
sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan
neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai
untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan
laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung
tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung
telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit
bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi;
satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan
dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; scanner (pemindai);
scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian otomotif; scanner
elektronik genggam; scanner genggam; screen guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan perangkat lunak kertas
dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); screen saver yang
dapat diunduh untuk komputer telepon dan  jam tangan pintar; segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay
untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan
telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sel bahan bakar; sel bahan bakar untuk
kendaraan; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik; sel
galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik dikalibrasi;
sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam
kebakaran; seleksi saluran untuk televisi; selfie ring light untuk smartphone komputer komputer laptop dan komputer tablet;
selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh; selimut
survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk
menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk
bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel
listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu];
semikonduktor elektronik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur;
senjata elektron; senjata radar untuk acara olahraga; sensor; sensor (aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan
medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki;
sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat dipakai; sensor alarm; sensor biochip; sensor cahaya; sensor cahaya sekitar;
sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau inventori; sensor elektronik untuk mengukur radiasi
matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor
gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor
inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban; sensor
kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor listrik; sensor mikroba; sensor oksigen, bukan
untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor parkir untuk kendaraan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented
reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengenal gerak;
sensor pengukur; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan; sensor posisi; sensor sentuh kapasitif yang
diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan; sensor suhu
inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan; sensor tekanan pendingin untuk
kendaraan; sensor termal; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor untuk kamera;
sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk memantau suhu
objek yang diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk menentukan
posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk
penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan input
data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of
Things [IoT]; sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium; sentrifugal
untuk penggunaan laboratorium; sentuh layar elektronik sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk
perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja;
sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk
perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap
api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan
terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang
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terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat optik [filamen penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop;
serat optik untuk transmisi suara dan gambar; serat optik yang mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang
dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh; server; server awan; server cloud; server database komputer;
server faksimili jaringan; server file; server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer; server khusus;
server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server media digital; server surat elektronik; server untuk
jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set
radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara;
sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida dioda; silikon telepon seluler; simulator balap
kendaraan; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan; simulator pelatihan mengendarai
kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik; simulator pelatihan olahraga elektronik
[perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator pelatihan resusitasi; simulator
penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; singkatan untuk
digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta api; sinyal, bercahaya atau
mekanis; sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit driver elektronik; sirkuit elektronik;
sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-
ROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan CD-ROM yang
direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal likuid; sirkuit elektronik dan media penyimpanan
yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit integrasi; sirkuit
kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol
elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit
terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu pengontrol memori; sirkuit terpadu skala besar; sirkuit terpadu spesifik
aplikasi (ASICs); sirkuit terpadu untuk memproses data yang dibaca dari hard disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses data
yang dibaca dari solid state drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang ditulis ke hard disk drive; sirkuit terpadu untuk
memproses data yang ditulis ke solid state drive; sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk masker
pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem IT
terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk menghimpun
infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas;
sistem alarm lift; sistem audio mobil; sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus
pembumian statis; sistem dan peralatan untuk secara otomatis memberi tahu penyebaran kantung udara kendaraan; sistem
dan suku cadang pengapian; sistem deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik
terintegrasi untuk menghindari bahaya dan tabrakan untuk kendaraan; sistem entri tanpa kunci; sistem home theatre; sistem
identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan pengawasan di
perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem komputer; sistem
komunikasi; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem kontrol akses biometrik; sistem kontrol
akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk mesin; sistem kontrol iklim yang terdiri dari
perangkat kontrol pemanas; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in
komputer; sistem lokasi kendaraan bermotor; sistem loudspeaker; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem
navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot;
sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran
dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia
clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2;
sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air
secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air;
sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm;
sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi
asap; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS); sistem
penentuan posisi global termasuk komputer; sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari
pemutar/perekam cakram audio/video; sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan
perangkat lunak; sistem pengenalan suara biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem
pengolahan data; sistem pengoperasian komputer, yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer;
sistem pengukuran laser; sistem pengunci kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data
yang terdiri dari piranti keras komputer, periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan
bersuara; sistem servo untuk flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan
dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem video mobil;
sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat;
skrup akustik; skrup serat optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium;
slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi;
snorkeling; snorkeling menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef
(koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi
pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi; soket catu daya listrik; soket ekstensi dengan soket yang dapat
dipindahkan; soket listrik; solid state drive; solid state drives (SSD); soundbars; sounders gema; spanduk yang dapat diunduh;
speaker; speaker amplifier; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan
asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk
pemutar media portabel; speaker yang dapat dipakai; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk kendaraan;
spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi; spektroskopi untuk
penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio speaker; stand
loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop; stasiun docking
untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya perangkat seluler dan
baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse, dan keyboard;
stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun kerja yang dikontrol komputer untuk entri data; stasiun
pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk rokok
elektronik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo mobil; stereo pribadi;
stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai; straightedges [alat
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ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat digunakan dari jarak
jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus kapasitif untuk
perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar keselamatan
bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar radio; suar, bercahaya; suara atau gambar yang dapat
didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer; superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat diunduh
dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive; switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis;
switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi;
tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara; tabung centrifuge untuk penggunaan
laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara [radio]; tabung kapiler; tabung
kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tabung penguatan; tabung
penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan laboratorium; tabung sinar
katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung snorkeling; tabung termionik; tabung vakum; tag [RFID]
identifikasi frekuensi radio; tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan,
memproses, menyimpan dan menukar data; tag pintar; tag pintar NFC; tag pintar elektronik; tag pintar identifikasi frekuensi
radio (RFID); takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk
telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali dagu untuk
helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk
helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tali kacamata;
tali kamera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali pengaman
untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali pengikat kacamata; tali pengikat kacamata
hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan dioda pemancar
cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer; tampilan
layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting diode
[LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan
yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tampilan yang dipasang di
kepala; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda
elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik; tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda
listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya; tangga apung untuk menyelam; tangga
darurat; tangki udara [untuk scuba diving]; tape recorder; tas cover casing selongsong tali lanyard dan dudukan untuk
komputer periferal komputer telepon seluler ponsel cerdas jam tangan pintar kacamata pintar cincin pintar pengeras suara
pintar hub rumah pintar earphone earbud headphone headset perangkat elektronik digital genggam dan alat pemutar audio
dan video; tas dan ransel komputer; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas
disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer tablet; tas
disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas kacamata; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases)
untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tas komputer; tas lengan
laptop; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas yang didesain untuk komputer laptop; tegakan retort; tekan tombol
untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon genggam; telepon genggam
dan telepon seluler; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar
berbentuk robot; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon
radio; telepon satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar
yang membantu pengguna mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon
video; teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian;
televisi; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid
crystal display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat kacamata
pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang
terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan
notebook; tempat pelindung untuk ponsel; tempat pengisian daya nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik;
tempat speaker audio; tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan
untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk lensa kontak; tempat untuk membawa radio panggil; tempat
untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk smartphone; tempat untuk telepon; tempat
untuk telepon genggam; tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa
untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang
dapat dibawa-bawa untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip
NFC; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi
elektronik; terminal baterai; terminal dan sakelar listrik; terminal data untuk validasi data; terminal elektronik untuk
menghasilkan tiket lotre; terminal entri data; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak
pengenalan wajah; terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer;
terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; terminal komunikasi portabel untuk digunakan sehubungan
dengan satelit; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh
interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran elektronik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses
pembayaran kartu kredit secara elektronik; terminal untuk pemrosesan data; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-
over-VDSL; terminator listrik; termistor; termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan
untuk keperluan medis; termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca
kuarsa; termometer permen; termometer rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan
untuk keperluan medis; termostat; termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat
untuk mesin kendaraan; teropong; teropong opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang
radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel; tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung];
timbangan bayi; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan
elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk
menimbang ikan; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan
saku; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan
elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk
keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan
penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor; tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak
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digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak; titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; token keamanan [perangkat enkripsi]; token yang tidak dapat
dipertukarkan berbasis blockchain; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam;
tongkat komputer; tongkat selfie; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone;
tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan
dengan smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk
swafoto; topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam;
trackballs [peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver multiport;
transceiver optik; transceiver radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik;
transformator [listrik]; transformator daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk
kereta mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down;
transformator step-up; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter,
konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik;
transformer akustik; transformer pengelasan; transistor [elektronik]; transistor carbon nanotube; transistor efek medan
semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas elektron tinggi; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi];
transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk
kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar;
tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen
laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk
computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk
alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet;
tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk
smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh; ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit antarmuka komputer;
unit antarmuka komputer untuk menterjemahkan data; unit antarmuka komunikasi; unit bailout udara terkompresi untuk
menyelam; unit catu daya komputer; unit catu daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit
daya listrik; unit daya utama (listrik); unit display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum
untuk printer; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik; unit elektrolisis untuk yang mengubah energi listrik menjadi
energi kimia; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit katalisis untuk memproduksi kalium permanganat dalam sel
elektrolit; unit kepala multimedia; unit kontrol elektronik; unit kontrol radio; unit loudspeaker; unit memori semi-konduktor; unit
memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan tegangan; unit pembersih
untuk printer ink jet; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat
(untuk pemrosesan data); unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit
penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pertukaran data; unit pita magnetik untuk komputer; unit pita magnetis untuk
komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto; urinometer; urinometer, bukan untuk
keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video gambar bergerak yang direkam
sebelumnya; video game dan game komputer; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh;
video musik yang direkam sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc; viewfinder untuk kamera;
viewfinder, fotografi; viscosimeter; visor untuk perlindungan tukang las; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah
akumulator; wadah dan pembawa untuk cakra padat dan / atau tape; wadah disesuaikan untuk membawa wafer
semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah pelindung untuk
diska magnetik; wadah penyimpanan disk, berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wadah untuk
solid state drive (SSD); wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer
semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk
sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie mainan dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies
mainan [mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper, widget, ikon dan foto yang dapat diunduh; wattmeter;
wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer [perangkat keras]; zinc anode===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:20:43
540   EtiketDID2022100420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl kayu putih selatan VI D / 3 RT 02/05 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Nurjanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bonanafood
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras basmati; Bumbu Bakso; Bumbu Kebuli; Bumbu instan bubuk; Bumbu pecel; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji;

Bumbu untuk sup; Bumbu nasi goreng pedas; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Cilok; Cireng; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kecap asin; Kelapa Gongseng (bumbu); Keripik Bawang; Keripik dan
kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kremes dari tepung; Kue Akar Kelapa; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Kembang Goyang; Kue Lidah Kucing; Kue Nastar Keju; Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan
dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan
dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
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bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan
siap saji yang mengandung (terutama) mie; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Minyak cabe;
Nasi Kebuli; Nasi Ulam; Rempeyek; Sagon (Kue); Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Geprek; Sambal Ikan Teri;
Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Terasi; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering
aneka rasa; Sambel penyetan; Saus (bumbu masak), saus salad; Seblak; Tape Uli (Beras Ketan); Uli Ketan; bakso yang
terbuat dari kanji; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bir pletok (minuman rempah-rempah); bumbu dan bumbu; bumbu masak; bumbu nasi goreng;
bumbu olahan [bumbu]; bumbu rujak; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; chow-chow
[bumbu]; garam; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; keripik pangsit; kerupuk ikan; kue almond; kue jinten / kue biji
ketapang; kue kastangel; kue keju; kue kering kastengel; kue nastar; kue putri salju; kue stik bawang; kue untuk makanan
ringan; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan
dasar mie; makanan siap saji kering; makanan yang dipanggang; makaroni [kue kering]; mie instan; minyak cabai untuk
digunakan sebagai bumbu atau bumbu; pangsit daging kukus [shaomai]; penyedap makanan, selain minyak esensial; remah;
rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; sambal; sambel pecel; saus [bumbu]; saus barbekyu; saus bumbu; tepung bumbu;
tepung serbaguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:21:27
540   EtiketDID2022100421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Satria 1-2nd Floor, Jl. RS Fatmawati No. 5, Cilandak Barat, Cilandak
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT SEMESTA ENERGI SERVICES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRYA SEMESTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai, listrik, untuk

kendaraan; Kabel pengisi daya listrik; Pengisi daya; Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi
daya untuk stasiun pengisian kendaraan listrik; Peralatan pengisi daya baterai; Perangkat penghubung pengisi daya [charging
docks]; Saver mobil (pengisi daya); akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat pengisi daya; baterai dan alat pengisi daya
baterai; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik;
baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; catu daya elektronik untuk motor listrik; pasokan tenaga listrik untuk
kendaraan; pengisi baterai; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya cepat untuk kendaraan
listrik; pengisi daya darurat untuk kendaraan listrik; pengisi daya eksternal; pengisi daya kendaraan listrik lambat; pengisi daya
kendaraan listrik yang dapat dibawa; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya mobil listrik; pengisi
daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor;
perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar jendela
daya listrik untuk kendaraan bermotor; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan
listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:21:54
540   EtiketJID2022100422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Soekarno Hatta 628 KM 14, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung 40292,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40292

Perum Perhutani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kawah Putih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:21:55
540   EtiketDID2022100423
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Petojo Binatu GG. I no.46 rt.003/rw.08, petojo utara, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10130

SITI NUROHMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,

dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:21:57
540   EtiketDID2022100424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SWASEMBADA BARAT XII/71 ,RT.011 /RW.013,  KEL. KEBON BAWANG , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

ADE SEVA TUSRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NINONIMAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti manis; Roti manis isi; kue basah; kue pastry===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:24:05
540   EtiketDID2022100425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD sektor XIV-6  Nusa Loka Blok QD No. 3A , Kota Tangerang Selatan, Banten,
15310

F. Adji Panolo Bowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 4s Technology
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu Abu melambangkan Klasik dan hitam adalah elegan
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===insinerator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:29:18
540   EtiketJID2022100426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suweta No. 110, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, 80571
PT HIGH LEVEL GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EAT ME! & LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bar; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai kopi; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; kafe;

layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:30:41
540   EtiketDID2022100427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MANGGA BLOK D GG III NO 9 RT 006 RW 010 KEL LAGOA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

Mia Mulya Karmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TBM Teras Bomie'98
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; kue bolu; kue nastar; kue pai; kue sus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:34:15
540   EtiketDID2022100428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Sisingamangaraja km. 10.8 komplek Amplas Trade Centre Blok D no. 15 , Kota
Medan, Sumatera Utara, 20148

PT. Mega Kreasi Alkesindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen-agen, reagen-reagen kimia,
bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan
biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan,
pengujian genetika  dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan;
Anggur obat; Anti bakteri; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI;
BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan
tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama;
Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak;
Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk
keperluan perbaikan gigi; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter
hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan
tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Balsem
untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Barang-barang yang
diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi
(kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-
obatan hemodialisis; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK GIGI; CELANA
DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa
bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk
menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk,
sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Celana
dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu
menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana popok
sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk
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keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi;
Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra
herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan
laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk
keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel anti-bakteri;
Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal;
Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai
(Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan
mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida,
pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan untuk
penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu
dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda
panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot;
Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada
tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga
kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS
PENANGKAP LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang
disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen
diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi
dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang
digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Koyo
transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik,
preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak;
Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat
gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman
untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman
berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan zat diet tanpa resep
yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan
medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk
penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk
anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus;
Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit;
Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol;
Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan
dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk
pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman
kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit
asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat;
Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman
suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan
lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa
pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman
untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan
vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet;
Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung
vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential
oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Obat untuk Wasir; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak
aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe
(untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak kelapa
untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang
mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT
BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan
Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung
nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu;
Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat
herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi;
Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah
nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir
serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
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penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan
makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester
dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada
onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit
tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau
terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi;
Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung
obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit
genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan;
Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk
bubuk; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI
TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan
dari vitamin; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan
dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan
farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma;
Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan
hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi
untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan
farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak
ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus
dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan kimia untuk mengobati noda gandum; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan mikroorganisme  untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk
pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman
beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran
ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan probiotik untuk
penggunaan medis; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam
sistem pencernaan; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol
untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk
menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan
untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan
bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk
kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak
kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,
pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf
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pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
onkologi; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit neurodegeneratif; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-
sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang
kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka
borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
lupus; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit virus korona; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi
penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sedian
untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri
atau keperluan pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis;
Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang
berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk
untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu;
Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet
nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat
pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari
unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi
atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur);
Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk
konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement
diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen prebiotik; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk
keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk
anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang
berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya
dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan
mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing;
Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS;
Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon
menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa
resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan
sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang
mengandung madu; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk
bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai powder, suplemen diet;
acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga; aconitine; adas untuk
keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam
bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; aditif
non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan
untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik
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untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis;
agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan
untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen
farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang
mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik;
agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih
gastrointestinal; agen pencitraan diagnostik untuk pencitraan resonansi magnetik; agen penekan tumor; agen pengiriman
dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet
yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang
memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film
terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan
pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet
yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan
untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen
pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk
keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen
viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air
mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya
vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas
ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida
untuk keperluan pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis;
alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi;
amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi;
anestesi gigi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi
topikal; anestesi umum; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida;
anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik
untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan;
antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur
vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika
cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins;
antivenom; antivirus; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai
penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi;
asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan
farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan
embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan
keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan
albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan obat untuk penggunaan manusia;
bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka
medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis
untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk
memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk
memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi,
lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk
profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang
diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman
dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi
dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem
untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung
obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk
keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat
menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan
untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium
untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan
sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi
mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee
pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi;
benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi;
biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut
subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan
farmasi; bronkodilator; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk
pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk untuk
membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan;
budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan;
bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan
untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk
pengiriman sediaan farmasi; cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi,
nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin,
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untuk rokok elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk
digunakan dalam pencitraan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan
sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan
untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman
suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri;
cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan
farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan
sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana
popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana,
penyerap, untuk inkontinensia; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi;
cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan
terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan
medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali
pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan;
desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan
semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan
kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi;
desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk
keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk keperluan medis; digitalin; dipsticks untuk keperluan pengujian medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents;
douche obat; dressing dressing; dressing luka bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan
pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir
serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal
obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk
keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan
medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis;
ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis;
elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
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digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan
farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi;
kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti
ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis;
kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan; kertas reagen
untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk
plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik terutama yang mengandung antibodi monoklonal buffer
dan reagen untuk digunakan dalam pengujian penyakit; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan
untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen
untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk
keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat; kompres pendingin;
konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol
bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K untuk penggunaan rumah
tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable,
terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim
anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim
herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim
kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar
untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; madu untuk keperluan medis; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah
okultisme tinja; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis;
makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet
yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
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medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan;
makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik;
makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan
suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora
ganoderma lucidum; makanan terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang
bayi; makanan untuk keperluan farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan
nutrisi khusus untuk keperluan medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi
ganja untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk
penggunaan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan
peralatan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan
peralatan sinar-X; media kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk
keperluan medis; media untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran
nitroselulosa untuk keperluan diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci
muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan
membunuh tikus; menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis;
mentol untuk keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis;
mikrobisida; mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman
bervitamin; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis;
minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk
keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan
medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk
detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat;
minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan
untuk keperluan medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman
untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya
nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk
tujuan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin
aromaterapi; minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening
primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak
ikan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis;
minyak kamper untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan
medis; minyak obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak
terpentin untuk keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis;
moleskin untuk keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk
keperluan farmasi; narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides;
nutraceuticals untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik;
obat alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat
antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam
bentuk tablet untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat
hipoglikemik; obat homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur
anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk
keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan
baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat
panu; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat
pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat
penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka
bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat
semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot
untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes;
obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga;
obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang
mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-
obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular;
obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan
pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa
resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk
keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata;
obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati
gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan
untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-
obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit
tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-
obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik
prefilled; opodeldoc; organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan
dalam mahkota gigi; paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam
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kedokteran gigi; paduan logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur
herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan
untuk keperluan farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida
untuk ternak; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk
keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch
transdermal untuk perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik
untuk aplikasi pada kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk
keperluan farmasi; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk
keperluan farmasi; pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat;
pelembab tangan medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas
higienis; pelumas medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas
seksual pribadi berbasis lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita;
pembalut, kedokteran; pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi
kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan
mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka;
pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau
diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan
[insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat;
penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti
makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen
diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi);
penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong
ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi
kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan hidup; pengisi untuk gigi; pengusir
serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing; penolak ngengat; penolak nyamuk;
penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil penahan darah; penutup mata
untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok;
penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk kantong ostomy;
penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi dengan desinfektan;
penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk keperluan farmasi;
pepton untuk keperluan farmasi; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan
perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis
dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit;
perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan;
pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk
luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat
untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk
keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen
karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan
medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang
mengandung obat; permen, obat; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; persediaan pengobatan gejala menstruasi;
pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk
keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly untuk keperluan medis; petroleum jelly
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki
sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal
untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk
pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk
keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma
darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester
mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk
keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan;
plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk
keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil;
popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali
pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk
orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai
untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai atau popok dari
kertas atau selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia;
popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk anjing; popok
untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa gigi; preparat
alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan
sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan;
produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk penggunaan medis; produk kimia
untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis untuk menurunkan berat badan;
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produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk
sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet;
produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan
farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; psikotropika; quassia untuk keperluan medis;
quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk
tujuan terapeutik atau pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi
bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi
untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan
medis; reagen biomarker diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis;
reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen
diagnostik klinis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan
medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk
penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam
pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah
merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan
otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika
sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan
medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti
diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya
vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis;
sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit
antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah;
sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep
anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi; salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit
herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk
keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam
popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan; salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep
wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat;
sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk
keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan
albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk
keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-
pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan;
sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal;
sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino
untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis;
sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan
bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk
keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter
hewan; sediaan biokimia untuk keperluan medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan
biologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi
untuk keperluan medis; sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi
peralatan medis; sediaan chemico-farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan
menghilangkan lumut; sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan
bahan farmasi; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi;
sediaan dan bahan farmasi dengan sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan
dan bahan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan
bahan farmasi untuk digunakan di bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pencegahan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan
dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi
farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi
termasuk sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan
dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan
medis; sediaan diagnostik untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
sediaan diagnostik untuk keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan
laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi
kecenderungan genetik; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan;
sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak
tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan
disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan
dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan
hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis;
sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan
kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi;
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sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam
bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan
diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan
farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi
inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk
diagnostik in vivo atau penggunaan terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu;
sediaan farmasi untuk anus; sediaan farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan
farmasi untuk digunakan dalam diagnosa; sediaan farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi; sediaan farmasi untuk
digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan farmasi untuk
digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk hewan; sediaan
farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk keperluan gigi;
sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus;
sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi
untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan
tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga;
sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati
chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ
sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem
saraf perifer; sediaan farmasi untuk mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan
farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit
pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari;
sediaan farmasi untuk mengobati sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk
merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi
untuk organ urogenital; sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan
gangguan pada sistem kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan
stretch mark; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci
darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk
penggunaan mata; sediaan farmasi untuk penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan
farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk
pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan
farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem
metabolisme; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol;
sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk
pengobatan induksi ovulasi pada sindrom ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi
untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan
mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan
farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in
vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan
farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk
penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer;
sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat; sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem
saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung;
sediaan farmasi yang mengandung asam amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis;
sediaan hewan yang dijual dengan injector prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk
keperluan medis; sediaan hormon adrenal; sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar
ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan
injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk
keperluan medis; sediaan kafein untuk penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk
diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia
untuk mengobati busuk gandum; sediaan kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan
kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk
mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman sereal; sediaan kimia untuk mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi;
sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi mentol untuk keperluan medis; sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi;
sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi
mata; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk
aplikasi ke kelambu; sediaan menekan hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan
menghilangkan kutil obat; sediaan metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme
untuk keperluan medis; sediaan mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk
keperluan medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan
niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical
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untuk tujuan medis; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi tambahan makanan; sediaan
nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk
mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi; sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut
dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet
terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular;
sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis; sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium
alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk
digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis;
sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak;
sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau;
sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri;
sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma;
sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan
pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular;
sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan
pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian
kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir
serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan
penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis;
sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan mulut yang mengandung
obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan;
sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat;
sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi;
sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk
membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk
tujuan diagnostik; sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan
sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan
sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit;
sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung
dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan
sterilisasi sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan
terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan
triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan
reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk
membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan
menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul
mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari;
sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan; sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk
menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit;
sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa
kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk
pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang
berkaitan dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak
degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin
manusia; sediaan vaksin oral; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D;
sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen
pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-
zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri;
sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan kelainan darah langka; sediaan-sediaan farmasi yang mengandung sel induk untuk menanggulangi penyakit-
penyakit neurologis; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi
untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit fibromyalgia; sediaan-sediaan pharmasi untuk
mencegah dan menanggulangi penyakit osteoarthritis; sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi
penyakit pembuluh darah; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk
penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan
dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk
inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang
untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis];
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semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan
yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis;
sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan
medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang
diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk
popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang
dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk
keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi
elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk
keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena;
solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk
keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi
kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi
dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari
elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan
untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis;
stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes
laboratorium untuk mengukur cairan tubuh vaskular; strip tes laboratorium untuk mengukur parameter cairan tubuh; strip tes
untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang
dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid dalam sifat obat-obatan;
sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen
bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen
diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen
diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari
serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet enzim;
suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet
kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein; suplemen diet protein
kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk
keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet
untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet
yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi
dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk
tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
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makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu
herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet hisap yang mengandung nikotin untuk
penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga insektisida untuk
ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh
aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan
pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi;
terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis
untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk
keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk
keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu
antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali
pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai
diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi
dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang
[disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk
digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik
untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering
untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis; unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis;
urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin
hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu; vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan
infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan akuatik; vaksin untuk kuda;
vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges;
vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot;
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vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural struktur
epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan
obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen
vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan;
vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis;
zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet
yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk
mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik
secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk keperluan
medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:36:09
540   EtiketJ322022100429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL ARGOMOYO 18 GUNUNGAN BARU RT 003 RW 013 KEL BARENGLOR ,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57432

GONANG SUSATIO, SS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLENAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam;merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan

mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan
telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak
dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan
grafik dalam bidang musik; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; menyediakan jasa
komunikasi online; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten
buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan
visual dan audio; Menyediakan publikasi online; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penyedia konten melalui situs
web; Penyediaan publikasi elektronik online; Produksi multimedia; Produksi program multimedia; Publikasi dengan media
elektronik; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital,
audio, dan multimedia; jasa rekreasi; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan
publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara)
hiburan dan pendidikan; jurnal online; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan video digital, audio dan
multimedia; layanan produksi multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan penerbitan multimedia; penerbitan
buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan
jurnal secara multimedia; penerbitan majalah; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan
multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah,
jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan surat kabar; penyediaan
berita secara online; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar; produksi program multimedia; publikasi buku dan
majalah; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku,
majalah, dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buletin; publikasi dan pengeditan buku,
surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan
periklanan; publikasi jurnal; publikasi jurnal elektronik online; publikasi majalah; publikasi majalah elektronik online; publikasi
majalah web; publikasi naskah, buku dan jurnal; publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik;
publikasi online surat kabar elektronik; publikasi surat kabar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:36:10
540   EtiketDID2022100430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedung Mulang  RT. 011 RW. 003 Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto, Jawa
Timur

Muliasih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zahlia Snack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Putih, Merah Muda, Hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan yang terbuat dari kacang; makanan pengganti, yaitu pengganti daging berbahan nabati, pengganti ikan

berbahan nabati, dan pengganti daging ayam berbahan nabati; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:36:45
540   EtiketJID2022100432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MELATI FLET C LT 3 NO.3 KELAPA GADING TIMUR, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240

REGINA PRAMESWARY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bakmiuje
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:37:16
540   EtiketDID2022100433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jln. Tutul VI, no 512, Rt.06, Rw.11, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13430

Dwi Priharti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Peyek Emplok Wik Wok
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung; Rempeyek; Tepung peyek; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan

ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:41:15
540   EtiketDID2022100434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Sisingamangaraja km. 10.8 komplek Amplas Trade Centre Blok D no. 15 , Kota
Medan, Sumatera Utara, 20148

PT. Mega Kreasi Alkesindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : MERAH BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Al-Qur`an (Tercetak); Alas meja; Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis
menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Alat-
alat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Album untuk stiker; Alkitab; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan
pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari
bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali
pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang
terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk
menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas,
karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Bahan
pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku
kecil; Bahan penutup untuk majalah; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk
keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan
kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih,
kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang
dapat dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang
terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang
cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel
grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi
untuk permainan; Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas
sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat
kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil,
pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah,
buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari
karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku
catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur,
kalender, katalog; Bendera iklan; Berita berkala; Berita berkala, brosur, pamflet, dan jadwal pertandingan yang terkait dalam
bidang bola basket; Blotter meja; Bola dunia; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah
cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Brosur komputer;
Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk
menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto; album memo; amplop; bahan ajar kertas; barang
cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan
video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku
perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan
kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang daro kertas; kapur; kartu flash
[bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kit
kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat; kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas;
kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk menggambar; nama
lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry erase); patung-patung dari bubur kertas;
pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas; pensil; pensil warna; perencana hari;
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perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak
untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku; saputangan kertas; serbet kertas; seri
buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tempat paspor;
undangan cetak; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas
pelajaran; Buku catatan; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian;
Buku komik; Buku panduan referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku
tulis; Buku-buku nota yang dapat direkatkan; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan
penghapus; Catatan terima kasih; Daftar (barang cetakan); Daftar laundry tercetak; Data terekam dari internet dalam bentuk
kertas; Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen yang dicetak;
Dokumentasi computer dalam bentuk cetak; Fibre tipp maker; Film laminating (alat tulis); Film plastik berperekat untuk tujuan
pelindungan; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Folder Manila; Folder dokumen; Form perjanjian; Formulir;
Formulir bisnis cetak; Formulir yang dicetak; Gambar kalkir [dekalkomania]; Grafik/bagan; Grafis (barang cetakan); Handuk
tangan Kertas; Hasil cetakan; Hiasan dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas
atau selulosa untuk hewan peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang Cetakan);
Isolasi kertas; Jekrekan; Jepitan kertas; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas;
Kain pembersih yang terbuat dari bahan tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan;
Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong kertas
dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong penyimpanan
makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu
laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan biodegradable; Kantong sandwich;
Kantong untuk membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kardus tahan air; Karet
gelang untuk keperluan rumah tangga; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu
olah raga, yang disisipkan di bagian dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu diskon, selain
bersandi atau magnetic; Tas plastik dan kertas; alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran; kupon
diskon dicetak; majalah; pamflet; pembungkus plastik; poster gambar; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran;
souvenir untuk program acara; spanduk kertas; stiker; tiket; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan; Kartu
hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama; Kartu peringatan tidak diganggu dari karton;
Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Karung kertas untuk pembungkus; Kawat Spiral Kalender; Kertas;
Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; Kertas catatan; Kertas
cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau
plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur untuk memasak; Kertas debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk;
Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan
menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas
serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari
bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi
atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak
termasuk dalam kelas lain; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu
dagang; Kop surat; Koran Manila; Kotak cat anak-anak; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak dokumen (alat tulis); Kotak
kertas; Kotak terbuat dari karton; Kupon; Kurva Perancis; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau
sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan
gantungan kain sebagai bahan promosi; Label dicetak; Label kertas; Label, bukan dari tekstil; Laminasi kertas, kardus, karton
dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Larutan karet; Lembar karton untuk  kemasan; Lembar kerja
(barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis,
khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk
keperluan rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Lembaran
yang dicetak; Lukisan [gambar]; Lukisan [karya seni]; Lukisan pasir; Majalah bergambar terpublikasi untuk anak-anak; Majalah
cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi;
Majalah perusahaan; Manual referensi perangkat keras komputer; Manual untuk keperluan pengajaran; Manual untuk
perangkat lunak komputer; Manual-manual untuk perkenalan produk dan iklan; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map
untuk kertas; Materi cetak didistribustikan secara berkala; Materi kursus yang dicetak; Materi pelatihan selain peralatan; Materi
pemodelan untuk keperluan pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk
mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar bahasa; Materi pendidikan dalam bentuk tertulis; Materi
pengajaran audiovisual (barang cetakan); Materi pengajaran cetak untuk informasi; Materi pengajaran cetak untuk pendidikan;
Materi periklanan yang dicetak; Materi presentasi audiovisual yang dicetak; Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku
catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat
telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan telepon seluler, telepon pintar; Materi promosi yang terbuat dari bahan
kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mekanik Binder;
Mencetak materi dan kurikulum pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Mika plastik untuk membungkus makanan; Modul (Buku); Ornamen pensil; Paket alat tulis-menulis terdiri
dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Panduan (Barang
Cetakan); Panduan pelatihan cetak; Panduan pelatihan dalam bentuk cetak; Papan tulis untuk anak-anak; Papan tulis untuk
menulis; Pasta perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pedoman mengajar; Pedoman pelatihan dalam bentuk
cetak; Pelindung buku cek; Pelindung dari plastik yang melindungi fitur pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pelubang
kertas; Pena penanda; Pena tarik; Pena tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); Pencatat nilai (barang cetakan);
Penghancur CD untuk penggunaan rumah atau kantor; Penghapus tulisan di papan tempat arsip (keperluan kantor); Penjepit
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uang; Penutup meja dari kertas; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Peralatan belajar, terdiri dari
penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Perangkat menulis; Perekat [perlengkapan
kantor]; Perekat busa ganda; Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga;
Perencana (barang cetakan); Peta; Pewarna poster; Pita plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Plastik seal cup; Platban; Poster periklanan; Potongan kartun; Publikasi berkala; Publikasi
cetak berkala; Publikasi cetak bulanan; Publikasi cetak terkait dengan kegiatan anak-anak; Publikasi cetak untuk bisnis
periklanan; Publikasi cetak untuk institusi perguruan tinggi; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi mingguan (barang
cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar
di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak
dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di
bidang hukum; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di
bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam
bentuk buku petunjuk di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal
di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk jurnal di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen bisnis; Publikasi
tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen
strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di
bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam
bentuk panduan di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal,
direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi,
kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi untuk anak-anak; Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Publikasi yang berisi deskripsi program;
Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di
atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Pulpen; Replika dari tulang manusia dan binatang,
atau bagian dari tulang-tulang manusia, dan fosil untuk tujuan pendidikan (bahan-bahan pendidikan, kecuali aparat); Sarung
buku harian; Sarung dudukan toilet dari selulosa; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Selebaran iklan;
Selebaran panduan; Selebaran publisitas; Selotip kain; Selotip timbal ganda; Serbet kertas sekali pakai untuk menghilangkan
make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up; Sertifikat; Set cetak, portable [keperluan kantor]; Set lukisan anak-
anak; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker
(decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Strip kartun cetak; Substrat pada mesin cetak, yaitu film
transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer
laser, printer yang menggunakan tinta; Surat jaminan (barang cetakan); Surat kabar perusahaan; T-kotak untuk menggambar;
Tabel hitungan; Tabloid tercetak; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tanah liat untuk membuat model; Tas goodie dari kertas
atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran;
majalah; pamflet; pembungkus plastik; poster gambar; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; souvenir untuk
program acara; spanduk kertas; stiker; tiket; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan
pembungkus); Tatakan kertas untuk hewan peliharaan; Teka teki silang; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat arsip
(keperluan kantor); Tempat buku cek; Tempat dokumen; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat kartu identitas; Tempat
menyimpang buku tabungan; Tempat notepad; Tes cetak; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; Tinta India; Tinta isi
ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Transfer surat yang tercetak; Tutup Pot Bunga dari kertas; Ujung pena; Ukir-ukiran dari kertas;
Voucher; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk cairan; Wadah dokumen (alat tulis);
Warkat; Washi; agenda; agenda meja; alas [tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus; alas bahu dari kertas;
alas dan bantalan kertas atau karton untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan bantalan pelatihan
rumah sekali pakai dari kertas atau karton untuk hewan peliharaan; alas kardus; alas kartu; alas kartu decanter; alas kartu
makan; alas kartu untuk gelas anggur; alas kartu untuk gelas bir; alas kartu untuk gelas minum; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari karton; alas
kecil ditempatkan di bawah gelas untuk melindungi permukaan dari kondensasi; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas
kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja; alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas
untuk peti; alas koin; alas koktail dari karton; alas kuda-kuda; alas makan dari karton; alas makan malam dari kertas; alas meja
dari kardus; alas meja tulis; alas minuman dari karton; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kardus;
alas pengaturan tempat meja dari kartu; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring dari kardus; alas piring dari
kertas; alas untuk gelas bir; alas [alat tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang
terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak;
alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat pasang pasang untuk negatif sinar-X untuk keperluan non-
medis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat penomoran; alat seperti baki yang
digunakan untuk merakit potongan-potongan jenis logam menjadi kata-kata dan garis; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas
kop surat); alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat
tulis tercetak; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk kesenian; alat untuk
memasang foto; alat vignetting; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat untuk menulis; album; album
acara; album foto; album foto mini; album koin; album memo; album pernikahan; album prangko; album stiker; album tanda
tangan; album untuk lagu; almanak; amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; angka [huruf cetak]; animasi cels; aplikator cat di
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sifat spons; atlas; bagian histologis untuk tujuan pengajaran; bahan ajar; bahan ajar [kecuali alat]; bahan ajar cetak dan materi
pengajaran, termasuk panduan, grafik, manual; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan ajar
tercetak; bahan cetak dalam sifat sampel warna; bahan cetakan; bahan dan alat menulis dan menggambar; bahan gambar
untuk papan tulis; bahan informasi untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan
terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau
plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan pemodelan; bahan pemodelan aromatik; bahan pemodelan
dan senyawa untuk digunakan oleh anak-anak; bahan pemodelan seniman; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk
buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengajaran
dan pengajaran; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan
[kecuali peralatan]; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan penyaringan kertas;
bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan perekat untuk penggunaan kantor; bahan plastik untuk kemasan; bahan
promosi dan iklan; bahan seniman; bahan seniman dan menggambar; bahan untuk menjilid  buku dan kertas; bahan untuk
tulis menulis; bahan-bahan menggambar; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan
pendidikan dan pengajaran; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk
pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet,
majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid
buku; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; baki cat; baki file [keperluan kantor]; baki pena dan pensil; baki
pensil; baki surat; banner; bantalan; bantalan awal; bantalan karya seni; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar;
bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan lepas;
bantalan linear sekali pakai yang tidak dipasang untuk kotoran hewan; bantalan liner sekali pakai yang tidak dipasang untuk
kotak kotoran hewan; bantalan meja kalender; bantalan pengingat resep; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk
digunakan dalam kemasan makanan; bantalan skor; bantalan slip akun; bantalan stempel; bantalan tinta; bantalan tinta untuk
segel; bantalan untuk menggambar; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang cetakan
bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang cetakan dibidang
produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi pengetahuan;
barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan yang berkaitan dengan
pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari karton;
barang-barang dari kertas; barang-barang publikasi tercetak; barang-barang yang terbuat dari kardus; batu litograf; batu tinta
[tempat penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari karton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji
kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk akuntansi; bentuk kertas die-cut; besi penjepit pada ordner/ box file;
binder; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; bingkai susun [cetakan]; blok kertas menulis,
melukis dan menggambar untuk seniman; blok pencetakan; bloknote untuk menulis; bola langit; bola terestrial; bola untuk
bolpoin; bolpen; bolpoin; brosur; brosur cetak; brosur di bidang hukum; brosur komputer; brosur yang dicetak; buklet; buklet
informasi; buklet yang dicetak; buku; buku Anak-anak; buku agama; buku agenda; buku akun; buku alamat; buku anak-anak
memasukkan komponen audio; buku bayi [buku cerita]; buku bayi [buku memori]; buku bergambar; buku besar [buku]; buku
catatan; buku catatan [akta judul mobil]; buku catatan [log kapal]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan];
buku catatan bisnis; buku catatan hukum; buku catatan pengeluaran; buku catatan wartawan; buku catatan yang bisa diisi
ulang; buku cek; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku cetak di bidang pendidikan musik; buku cetak di bidang
pengenalan produk; buku contoh penutup dinding; buku contoh wallpaper; buku dalam bidang olahraga elektronik dan
permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku doa; buku fiksi; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik;
buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian; buku harian (diary); buku harian berlapis kulit; buku harian meja;
buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku informasi; buku intisari hukum; buku jurnal kosong; buku kecil
untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio; buku kegiatan; buku kegiatan anak-anak; buku kerja [kosong];
buku kerja yang berisi latihan; buku komik manga; buku komposisi; buku kupon; buku kwitansi; buku lagu; buku latihan
[kosong]; buku masakan; buku meja kopi; buku memo; buku memorandum; buku memorandum saku; buku memori bayi; buku
menu; buku mewarnai; buku musik cetak; buku naskah; buku nomor telepon; buku non-fiksi; buku nyanyian pujian; buku
panduan; buku partitur musik; buku pedoman [buku penuntun]; buku pedoman komputer; buku pegangan; buku pelajaran;
buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku penerimaan kas; buku peringatan
perayaan; buku perjalanan; buku perjanjian; buku pernikahan; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku petunjuk
permainan komputer; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir
yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan
perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; buku pop-up; buku referensi; buku resep; buku
saku/buku kecil; buku salin; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku
komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku sketsa; buku sketsa seniman; buku statistik, buku panduan, dan buku
referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket; buku stiker; buku sumber daya; buku tagihan; buku tahan air; buku
tahunan sekolah; buku tamu; buku tanda setoran; buku tanda tangan; buku tanda terima; buku tempel; buku tulis; buku tutorial
di bidang memasak; buku ulang tahun; buku voucher; buku wirebound; buku-buku mandi vinyl; buku-buku memori [album
foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; buletin; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang cetakan];
buletin cetak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; bungkus kado plastik; busur derajat untuk
digunakan sebagai instrumen menggambar; busur kertas dekoratif untuk pembungkus; busur kertas, selain hiasan rambut;
busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain pakaian laki-laki atau hiasan rambut; cairan koreksi untuk dokumen;
cairan koreksi untuk mencetak blok; cairan koreksi untuk mengetik [keperluan kantor]; cairan penghapus [keperluan kantor];
cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap [stempel]; case dan pemegang paspor; cat air; cat air lukis; catatan
seminar yang dicetak; cek bank; cek perjalanan; cek yang belum ditulis; ceret cat; ceret cat plastik; cerita cetak dalam bentuk
ilustrasi; cetak biru; cetakan [ukiran]; cetakan bergambar; cetakan dalam sifat foto; cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan
grafis; cetakan kartun; cetakan litograf; cetakan seni; cetakan seni grafis; cetakan silkscreen; cetakan untuk pemodelan tanah
liat [bahan seniman]; cetakan warna; chromolithographs [chromos]; daftar alamat; daftar harga dicetak; dayung cat;
decalcomania; dekal; dekal dan stiker bemper; dekorasi kardus untuk bahan makanan; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi
pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; desain bordir [pola]; diagram; diagram pedoman terapi medis yang tercetak;
diagram yang dicetak; dicetak label baru untuk botol anggur; dicetak lembar jawaban survei; dicetak materi kursus
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korespondensi; dicetak pola menjahit; dicetak pola rajutan; direktori [barang cetakan]; direktori hotel; direktori kota; direktori
rahasia; direktori telepon; dispenser perekat otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat [kebutuhan kantor];
dispenser pita perekat otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; dudukan gambar terbuat dari kertas; dudukan untuk aksesori meja; duplikator; duplikator bantuan; duplikator putar;
electrotypes; elemen ketik mesin tik; emblem dicetak; emblem kertas; ensiklopedi; etsa; etsa seni; extender pensil; extender
pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari karton; figur model [ornamen] terbuat dari kertas; figura karya seni; file
dokumen [alat tulis]; file kartu; file surat; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan     ; film kemasan plastik fleksibel
dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film koreksi untuk mengetik; film plastik digunakan sebagai
kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus makanan untuk
penggunaan rumah tangga; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik perekat untuk pembungkus; film plastik perekat
untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik susut untuk pembungkus; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk
pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; film selulosa asetat untuk kemasan; film selulosa asetat untuk
pembungkus; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; flip chart; flow sheet [materi cetakan]; foil perekat [alat tulis];
foil plastik; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet; folder gantung; folder informasi tercetak; folder kertas; folder
paspor terbuat dari kulit; folder presentasi; folder untuk cetak biru; folder untuk surat; font pencetakan; formulir; formulir
aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir aplikasi penukaran uang (money changer);
formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir instrumen yang dapat dinegosiasikan; formulir kosong; formulir pemesanan;
formulir pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; formulir yang dicetak sebagian; formulir, dicetak; foto berbingkai;
foto terpasang dan tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto pemain yang dapat
dikoleksi; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; gagang kuas; gagang kuas dari logam; gagang kuas,
bukan dari logam; gambar; gambar berbingkai; gambar seni; gambar stempel; gambar tempel; gambar-gambar; gelang untuk
retensi alat tulis; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; glitter dekoratif untuk keperluan alat tulis; glitter
untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; grafik informasi pengukuran dan dosis
obat anak; grafik lingkaran bergulir; grafik skor; grafik yang dicetak; gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung;
gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk mesin tik; gulungan untuk pita tinta; gulungan yang dapat ditarik untuk
pemegang lencana nama [keperluan kantor]; gunung cap; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus
(kertas atau plastik); halaman album foto; halaman lembar memo; halaman penyimpanan arsip; halaman plastik dengan saku
untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu perdagangan; halaman plastik dengan saku untuk
memegang tanda terima; halaman untuk mewarnai; handuk kertas; handuk kertas untuk keperluan dapur; handuk kertas untuk
tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hektograf; hewan model [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
hewan model [ornamen] terbuat dari karton; hewan model [ornamen] terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja
[alas] terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan meja
[ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hologram tercetak; horoskop dicetak; hosho-gami
[kertas Jepang tebal]; huruf [huruf cetak]; huruf cetak [angka dan huruf]; huruf cetak font untuk mesin tik; huruf dan angka yang
didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang didukung perekat yang terbuat dari vinil; huruf dan angka yang terbuat dari
kertas; huruf-huruf baja; huruf-huruf cetak; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; ilustrasi; indeks; indeks telepon; indikator
tanggal; instruksi manual; instruksi manual musik; instruksi manual untuk komputer; instruksi manual untuk peralatan olahraga;
instruksi manual untuk permainan peran; instruksi manual untuk synthesizer musik; instrumen menggambar; instrumen
menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis; instrumen penyusunan; isi ulang kalender; isi ulang
kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang untuk instrumen gambar; isi ulang untuk
pulpen; isian kardus; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga;
jadwal perjalanan cetak; jangka; jangka untuk menggambar; jaringan kasar untuk keperluan kosmetik; jarum etsa; jenis huruf;
jenis pencetakan; jepit pena; jurnal; jurnal [publikasi]; jurnal hukum; jurnal kosong; jurnal medis; jurnal perdagangan; jurnal
perjalanan; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain kalkir; kain penjilid buku; kain untuk penjilid buku; kalender;
kalender advent; kalender berdiri; kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja; kalender meja berdiri; kalender saku;
kalender sobek; kaleng pensil; kamus; kamus geografi; kantong [alat tulis]; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik,
untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop,
kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong
belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari
plastik untuk kemasan; kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong hadiah kertas; kantong kado dari kertas atau
plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas belanja; kantong kertas berbentuk kerucut;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong
kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong kertas untuk pembungkus; kantong kertas
untuk popok sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong makan siang daro kertas; kantong
penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong
plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk
keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik
untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok
bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik;
kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong
sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah kertas untuk
keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah
plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari kertas; kantong sandwich dari kertas atau
plastik; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kantong surat kertas;
kantong surat yang terbuat dari kertas; kantong untuk alat tulis; kantong untuk memasak dengan microwave; kantong untuk
pesta dari plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kanvas dan papan seniman; kanvas sutra untuk melukis;
kanvas untuk melukis; kapsul kertas cappuccino kosong; kapsul kertas coklat kosong; kapsul kertas teh kosong; kapsul kopi
ginseng kosong dari kertas; kapsul kopi jelai kosong dari kertas; kapsul kopi kosong dari kertas; kapur; kapur papan tulis;
kapur penanda; kapur penjahit; kapur tulis; kapur untuk litografi; kapur untuk papan tulis; karangan bunga hias kertas untuk
pesta; kardus pembawa makanan dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karet gelang [keperluan
kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; karikatur; karton; karton bergelombang;
karton bristol; karton kardus; karton telur yang terbuat dari kertas; karton*; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta
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untuk pulpen; kartu Natal; kartu acara; kartu alas gelas/piring; kartu bergambar; kartu berlubang untuk alat tenun Jacquard;
kartu bertuliskan salam universal; kartu bisbol; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu catatan sosial; kartu dagang; kartu
debit tidak bersandi; kartu flash [bahan ajar]; kartu hadiah; kartu hadiah bersandi non-magnetik; kartu indeks [alat tulis]; kartu
informasi tercetak; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; kartu kosong; kartu kredit (bukan magnetik); kartu kredit, kartu
hadiah, dan kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis; kartu kunjungan; kartu liburan; kartu loyalitas tidak bersandi;
kartu menu; kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu motivasi; kartu nama; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu
penilaian; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
pernikahan; kartu pos; kartu pos gambar; kartu pos kosong atau dicetak sebagian; kartu resep dicetak; kartu respons surat
tercetak; kartu skor golf; kartu tagihan tidak bersandi; kartu tempat duduk; kartu tercetak; kartu tercetak dan dokumen
administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari
area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat
izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial
profesional medis; kartu trivia [bahan ajar]; kartu tunai tidak bersandi; kartu ucapan; kartu ucapan musikal; kartu ucapan pop-
up; kartu ucapan selamat; kartu ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang tersimpan di dalamnya; kartu ulang tahun;
kartu undangan; kartu untuk alas minuman; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan
magnetik); kartu-kartu perdagangan; kartu-kartu terbuat dari kertas; kartun koran [barang cetakan]; karung kertas; karya
kaligrafi; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas; karya seni litograf; kasa-gami [kertas
diminyaki untuk payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk merekam program komputer; kasus cap; kasus paspor dari kulit;
kasus stensil; katalog; katalog belanja rumah; katalog pesanan surat; katalog yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan
musik; katalog yang menampilkan barang dagangan permainan komputer; katalog yang terkait dengan peralatan
telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk mengirimkan dan menerima panggilan
telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan multimedia lainnya serta data digital
lainnya; katalog yang terkait dengan perangkat komputer; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kemasan; kemasan
[bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong semen dari plastik; kemasan kardus;
kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk
terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang
diregenerasi; keperluan kantor [kecuali perabot]; keperluan kantor, kecuali furnitur; kerajinan kertas [seni dan kerajinan];
keranjang meja untuk aksesori meja; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; kertas
berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas bergalur [media bergelombang]; kertas bergelombang;
kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas catatan dengan perekat; kertas catatan
tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak laser; kertas cetak offset untuk pamflet;
kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan karton; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu,
yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas dapur; kertas daur ulang;
kertas dekoratif bagian tengah; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat;
kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik;
kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar; kertas grafik; kertas grafik untuk menggambar dan membuat
sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan sintetis; kertas isap; kertas joss; kertas kado; kertas kakao
kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon; kertas karton; kertas karton kosong;
kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas kartu nama
[setengah jadi]; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi; kertas kop surat; kertas kopi barley kosong; kertas kopi
kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang; kertas kulit imitasi; kertas label; kertas
label gantung; kertas lepas; kertas lilin; kertas loose leaf; kertas magnetik; kertas majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik;
kertas mulsa; kertas musik; kertas offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas pembungkus; kertas pembungkus dekoratif;
kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas
pembungkus untuk permen; kertas pemeriksaan; kertas penanda; kertas pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi;
kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas peraga kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas
plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak
salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang
lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof; kertas seni; kertas sensitif panas; kertas serat; kertas serat kayu; kertas
serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas surat; kertas tahan air;
kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal dilapisi industri
untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas termal tanpa pelapis; kertas tissue kering;
kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer panas; kertas transmisi faksimili; kertas tulis;
kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond paper); kertas untuk cek bank; kertas untuk cek
perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas
untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas untuk digunakan dalam pembuatan wallpaper; kertas untuk fotokopi;
kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri;
kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas untuk memasak; kertas untuk membuat tas dan
karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara kimia]; kertas untuk menutupi buku; kertas
untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk
pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk tabel pemeriksaan medis; kertas xerografis; kertas yang
mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas yang sekali pakai; kertas*; kertas-kertas kemasan; kit kertas
seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; klip kertas; klip pengikat;
klip surat; klip uang; klip uang dari logam mulia; klip uang logam; klip uang, bukan dari logam; klip untuk dokumen; klip untuk
kantor; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; klise-klise; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas
mulberry]; kolase; kolator untuk penggunaan kantor; komik; kompas [instrumen gambar]; komplotan sudut [instrumen gambar];
koran; koran harian; koran untuk sirkulasi umum; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat tulis); kotak cat; kotak cat dan kuas;
kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak cek; kotak dari karton; kotak display kardus; kotak display kertas; kotak display
kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; kotak file
untuk penyimpanan majalah; kotak geser [instrumen gambar]; kotak hadiah dari kardus; kotak hadiah dari karton atau kertas;
kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak kardus untuk pesta; kotak karton
bergelombang; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat;
kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kerajinan untuk konstruksi model dari
bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk menyimpan kartu ucapan; kotak kertas yang bisa
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dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak papan serat; kotak pena; kotak pena dan pensil; kotak pensil; kotak
penyimpanan foto; kotak penyimpanan rekaman bergelombang; kotak penyusunan; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari
berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon,
pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada
pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari karton atau kertas; kotak pizza dari kardus; kotak tampilan
yang terbuat dari karton; kotak topi kardus; kotak topi kertas; kotak untuk dokumen; kotak untuk instrumen gambar; kotak
untuk menggambar; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; kotak-kotak untuk cap [segel]; krayon; krayon lilin;
krayon litograf; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator; kuas untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi;
kuda-kuda untuk kanvas-kanvas lukisan para pelukis; kuda-kuda untuk melukis; kue toppers kertas; kuesioner yang dicetak;
kuliah cetak; kunci mesin tik; kupon dicetak; kupon diskon dicetak; kurikulum cetak; kurva menggambar; kurva penyusunan;
label alamat; label bagasi dari kardus; label bagasi tercetak; label botol anggur handpainted kertas; label dari karton; label dari
kertas; label gantung dari kardus; label harga; label harga kardus; label harga kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang
ditempel ke sebuah buku; label kertas; label kertas atau karton; label kertas bagasi; label kertas berperekat; label kertas
dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus basah; label penanda; label pengiriman kertas;
label perekat (alat tulis); label perekat kertas; label perekat untuk dicetak dengan informasi medis personal [bukan dari tekstil];
label termal yang belum dicetak; label, bukan dari tekstil, untuk kode batang; laci kertas; laci kertas beraroma; laci kertas,
diberi wewangian atau tidak; lakban; laminator dokumen untuk penggunaan kantor; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; laporan hukum; laporan konsumen yang dicetak; laporan penelitian
tercetak; laporan tahunan [publikasi tercetak]; laporan tercetak; latihan dan spanduk kertas senam; lead pensil; lem arabic
untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem kain untuk keperluan rumah tangga;
lem kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk
alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga;
lem untuk penggunaan kantor; lemari untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembar informasi; lembar informasi yang dicetak;
lembar instruksi; lembar jawaban yang dicetak; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan
makanan; lembar musik; lembar polypropylene  untuk pembungkus; lembar prangko peringatan perayaan; lembar skor; lembar
tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi dokumen; lembar tinta untuk reproduksi gambar di industri
percetakan; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat; lembaran musik tercetak; lembaran perekat plastik yang dilapisi
untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada
media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran
plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik tembus cahaya untuk keperluan kantor; lembaran plastik, film dan tas
untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk
pembungkus [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; lencana kardus; lencana kertas;
lencana nama kertas; lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; lengan untuk memegang dan melindungi prangko; linen
meja dari kertas; liner yang tidak dipasang untuk kotak kotoran hewan peliharaan; liners kotak kucing dalam bentuk kantong
plastik; litograf; litograf berbingkai; litograf yang dibingkai; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan mitt untuk
mengaplikasikan cat; majalah; majalah [majalah berkala]; majalah berkala; majalah cetak; majalah cetak di bidang drama;
majalah cetak di bidang film; majalah cetak di bidang musik; majalah cetak di bidang pariwisata; majalah cetak di bidang seni
figuratif; majalah cetak di bidang tari; majalah daftar televisi; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola
basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung
(paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu
ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket; majalah dalam
penerbangan; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; majalah fitur umum; majalah komputer;
majalah musik; majalah perjalanan; majalah poster; majalah-majalah; makalah elektrokardiograf; makalah publikasi; malam
penyegel; manual; manual [buku pegangan]; manual instruksi permainan komputer; manual komputer; manual pelatihan;
manual pengguna komputer; manual program komputer; manual tercetak; map; map lembaran lepas; map plastik; map surat;
map untuk kertas; master roh untuk mimeographing; mata pena; mata pena dari emas; mata pena untuk alat tulis; materi
instruksional tercetak tentang telekomunikasi; materi pelatihan tercetak; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak;
materi pendidikan tercetak; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan
pengajaran yang dicetak; materi promosi tercetak; materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur
yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin;
mencetak dalam sifat gambar; menelusuri jarum untuk keperluan menggambar; mengatur kotak untuk menggambar;
menggambar kuas; menghapus perisai; menghapus produk; menu yang dicetak; menulis atau menggambar buku; menulis
papan tulis; menyegel senyawa untuk keperluan alat tulis; menyegel wafer; menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak
label; mesin cetak label [keperluan kantor]; mesin cetak label untuk keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin cetak
printwriter; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin franking untuk penggunaan
kantor; mesin huruf kantor; mesin kantor decollating; mesin kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas
untuk penggunaan kantor; mesin ketik dan alat alat kantor (kecuali perabot); mesin laminating untuk penggunaan rumah dan
kantor; mesin pelabelan kantor; mesin pembatalan prangko; mesin penandaan untuk mencegah penipuan; mesin
pengalamatan; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; mesin penghapus stempel; mesin pengikat spiral untuk
penggunaan kantor; mesin pengisi kertas untuk penggunaan kantor; mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin
penjilid dokumen untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor; mesin penyegel amplop untuk
kantor; mesin penyegel untuk kantor; mesin peraut pinsil elektrik atau tidak elektrik; mesin perekat untuk penggunaan rumah
dan kantor; mesin stapel [keperluan kantor]; mesin stencilling; mesin stensil; mesin tik; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali
perabot kantor); mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur]; mesin tik elektronik; mesin tik listrik; mesin tik mesin tik;
mesin tik, listrik atau non-listrik; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis manual dan elektrik; mesin untuk memasukkan surat untuk
penggunaan kantor; mimeografi [duplikator]; mistar / penggaris persegi untuk menggambar; mistar / penggaris untuk
menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; mizuhiki [string kertas upacara Jepang]; mobil model skala [ornamen] dari
bubur kertas; mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari
bubur kertas; model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen] terbuat dari kertas; model anatomi untuk keperluan
pengajaran dan pendidikan; model arsitek; model kendaraan [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model lilin, bukan untuk keperluan gigi; model mobil
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[ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil [ornamen] yang terbuat dari bubur
kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari kardus; model mobil miniatur
[ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala [ornamen] dari bubur kertas; model skala
[ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan; monograf; mount fotografi
atau seni kertas atau karton; mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam sifat lukisan; mural dalam sifat poster; mural
dalam sifat tempelan [decalcomanias]; mural di alam decalcomanias; mural di sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar];
mural di sifat stiker; mural foto; mural yang dilukis; nama lencana [keperluan kantor]; nama lencana kertas; nama lencana
plastik [keperluan kantor]; nama pemegang lencana [keperluan kantor]; nampan pena; nampan surat; nampan untuk
memegang instrumen gambar; nampan untuk memegang instrumen penyusunan; nampan untuk memilah dan menghitung
uang; notasi musik (barang cetakan); notebook dengan spiral; notebook kertas; notebook kertas kosong; notebook perjalanan;
notebook stenograf; notes bergambar; novel; novel grafis; novel roman; oleograf; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas
yang dicetak digunakan untuk meramal]; organ rumah; organizer untuk penggunaan alat tulis; ornamen [patung] terbuat dari
kardus; ornamen [patung] terbuat dari kertas; ornamen [patung] yang terbuat dari papier mâché; ornamen dalam bentuk mini
yang terbuat dari karton; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat
dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang terbuat dari bubur kertas; ornamen yang terbuat dari karton;
ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas; pajang spanduk kertas; pajangan spanduk karton;
pajangan spanduk kertas; paku payung; palet cat air; palet seniman; palet untuk pelukis; pamflet; pamflet di bidang penjualan
real estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; panduan belajar; panduan cetak; panduan huruf; panduan kegiatan mengajar cetak;
panduan penggunaan perangkat keras komputer tercetak; panduan penomoran; panduan program televisi; panduan saku
referensi cepat [barang cetakan]; panduan strategi untuk permainan; panduan strategi untuk permainan, tercetak; panduan
sudut [instrumen gambar]; panduan televisi; panel kanvas untuk seniman; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat dari
kertas; pantograf [instrumen gambar]; papan alas; papan bubur kayu [alat tulis]; papan cat air; papan gambar; papan gambar
[artikel pelukis]; papan gambar dan lukis (dari) karton; papan gambar membingkai alas; papan giling; papan iklan cetak dari
karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas atau
karton cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton;
papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; papan ilustrasi; papan kardus;
papan kertas; papan kertas atau kardus; papan klip; papan magnetik [keperluan kantor]; papan magnetik untuk kegiatan
penjadwalan dan janji temu; papan memo [keperluan kantor]; papan nama dari kertas atau karton; papan pangkuan untuk
membaca dan menulis; papan pemasangan; papan poster; papan sketsa; papan tulis; papan tulis kecil; papan tulis kering (dry
erase); papan tulis putih; papan tulis untuk penggunaan sekolah dan rumah; papan warna [karton berwarna]; paper embossers
[keperluan kantor]; paspor [dokumen identifikasi yang tidak dikodekan secara magnetis]; pasta dan perekat lainnya untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; pasta model; pasta pati untuk alat tulis; pasta tinta merah digunakan untuk segel;
pastel; pastel [pensil]; pastel artis; pastel minyak; pati perekat [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; patung-
patung dari bubur kertas; payung kertas koktail; pedoman referensi perangkat keras komputer tercetak; pegangan (tempat)
untuk prangko [segel]; pegangan cat rol; pelajaran tercetak; pelat alamat; pelat alamat untuk mesin pengalamatan; pelembab
[keperluan kantor]; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta menyusun dan menyortir kertas.; pelembab
untuk permukaan yang dilumuri [keperluan kantor]; pelindung titik pensil; pelubang kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas
elektrik [keperluan kantor]; pembagi indeks; pembagi notebook; pembagi pengikat cincin; pembatas buku; pemberat kertas;
pembuat kertas [keperluan kantor]; pembuka surat; pembuka surat dari logam mulia; pembuka surat listrik; pembungkus (alat
tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas; pembungkus plastik;
pembungkus rumah sekali pakai kertas atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkus-
pembungkus terbuat dari kertas; pemegang (tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak biru [alat tulis];
pemegang (tempat) kapur; pemegang (tempat) kartu golf; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pemegang (tempat) kertas
atau buku; pemegang (tempat) surat; pemegang (tempat) untuk notes; pemegang buku resep [alat tulis]; pemegang halaman;
pemegang kertas tulis; pemegang klip kertas; pemegang korespondensi; pemegang paspor dari kulit; pemegang pena;
pemegang stapler; pemegang staples; pemegang tiket kertas; pemodelan tanah liat untuk anak-anak; pemotong kertas
[keperluan kantor]; pemotong kertas untuk keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena baja, yaitu,
styluses atau pena stencil; pena berwarna; pena bolpoin; pena dari logam mulia; pena gambar; pena glitter untuk keperluan
alat tulis; pena jel; pena kaligrafi; pena koreksi; pena label telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda; pena
penanda dari kain tebal (felt); pena seniman; pena seniman kayu terbakar listrik; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena
ujung serat; pena untuk menandai; pena untuk menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk
menulis diatas papan tulis putih; penahan buku [alat tulis]; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik;
penajam pensil, listrik atau non-listrik; penajam pensil, mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil
mekanik; penanda; penanda buku; penanda buku dari kulit; penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan dari logam
mulia; penanda dokumen [menyoroti pena]; penanda halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pencakar [penghapus]
untuk kantor; pencetak kartu kredit yang dioperasikan secara manual; pencetak kartu kredit, non-listrik; pencopot kawat
jepretan; penekan stapel [stapler non-listrik]; pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman];
pengatur (organizer) meja; pengatur meja [alat tulis]; pengemasan wadah kardus; pengencang kertas; penggaris; penggaris
gambar; penghancur kertas; penghancur kertas untuk penggunaan kantor; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet;
penghapus papan tulis; penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-
atas; penghapus tinta; penghapus tinta cair; penghargaan tercetak; pengikat lepas; pengikat resep; pengikat untuk
penggunaan kantor; pengiriman kontainer kardus; pengorganisir pribadi; penguasa yang tidak lulus; penjepit kertas; penjepit
untuk kantor; penjilid tiga cincin; pennons terbuat dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil cat air; pensil
dengan penghapus; pensil ditarik; pensil gambar; pensil grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil lukis; pensil
mekanik; pensil otomatis; pensil seniman; pensil warna; penulisan cek kantor dan mesin ukiran; penumpu telepon; penunjuk
halaman buku; penutup baki gigi dari kertas; penutup baki kertas; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas
untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas; penutup notebook; penutup paspor dari kulit; penutup pelindung untuk lembaran
kertas dan halaman buku; penutup rol cat; penyerap noda; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik;
penyokong dari kardus untuk menjilid buku; penyortir dokumen [keperluan kantor]; penyortir memo; peralatan dan mesin
stensil; peralatan menulis yang terbuat dari serat; peralatan pelabelan tangan; peralatan permainan peran dalam sifat manual;
perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko; perangko
dokumen karet; perangko kesan; perangko penanda; perangko penomoran; perangko peringatan perayaan [segel]; perangko
segel; perangko tanggal [daters]; perangko tinta; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan
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rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan untuk memasang gambar; perekat lapisan tipis untuk kemasan; perekat
plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik untuk keperluan rumah tangga atau rumah
tangga; perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan
rumah tangga; perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga; perencana bulanan; perencana desktop; perencana
hari; perencana mingguan; perencana tahun; perforator kantor; perisai [segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan sekolah
[alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; peta; peta dinding; peta dinding
bergambar; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; peta geografis; peta jalan; pewarna akrilik; photomurals; pin
papan gabus; piring cat air seniman; piring stensil; piring ukiran; pisau kertas [pembuka surat]; pita barcode; pita bertinta untuk
mesin tik; pita cerutu; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita elastis untuk kantor; pita kertas; pita kertas dan busur,
selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki; pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk
membungkus kado; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan pakaian
atau rambut; pita kertas, selain hiasan rambut; pita kertas, selain pakaian laki-laki; pita koreksi [keperluan kantor]; pita koreksi
untuk mengetik; pita mesin kantor; pita mesin tik; pita penjilid buku; pita perekat dua sisi untuk keperluan rumah tangga; pita
perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat untuk kertas karton; pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk mesin
ketik; pita tinta untuk printer komputer; pita untuk printer label genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau karton;
plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton; plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis
lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); plastik untuk pemodelan; pod kertas cappuccino kosong; pointer grafik, non-
elektronik; pointer grafik, non-listrik; pola cetak untuk membuat pakaian; pola cetak untuk menjahit; pola cetakan untuk kaos
dan switer lengan panjang; pola desain bordir dicetak di atas kertas; pola dicetak untuk membuat gaun; pola menjahit; pola
penelusuran; pola rajutan; pola tercetak; pola untuk membuat pakaian; pola untuk menjahit; polong kopi ginseng kertas
kosong; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan
yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album foto]; portofolio jenis alat tulis; poster; poster dipasang; poster
gambar; poster kertas; poster mural dinding; poster mural dinding anak-anak; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari
kertas; potret; prangko [segel]; prangko peringatan perayaan; prangko yang dihapuskan; printer label elektronik genggam;
printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk cetakan; produk-produk kertas yang sekali pakai; program acara;
program acara cinderamata; program cinderamata; program perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk
cetak; prospektus; publikasi berkala; publikasi cetak dan materi yang berkaitan dengan layanan perbankan dan keuangan
serta kartu kredit atau layanan kartu kredit; publikasi cetak, formulir (cetak); publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku,
sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi pendidikan;
publikasi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak; publikasi tercetak  yang terkait dengan teknologi, teknologi
digital dan gawai; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi tercetak yang berkaitan dengan komputer; publikasi
tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; publikasi yang terkait dengan
teknologi, teknologi digital dan gawai tercetak; puisi dicetak berbingkai; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat
sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak (tempat) meja untuk dokumen; rak dapur printer; rak dokumen
[cetakan]; rak file dokumen; rak kertas [keperluan kantor]; rak stempel dokumen; rak surat; rancangan; rautan; rautan pensil;
reglets printer; rencana arsitektur; rencana cetak; rencana dan spesifikasi arsitektur; renda kertas; replika kerangka manusia
dan hewan, atau bagian kerangka, dan fosil untuk tujuan pendidikan; representasi grafis; reproduksi grafis; reproduksi lukisan;
reproduksi seni cetak; reproduksi seni grafis; resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; roda cetak [keperluan
kantor]; rol aplikator cat; rol cat; rol rumah pelukis; rol tinta untuk mesin kantor; rol untuk mesin tik; sampel biologis untuk
digunakan dalam mikroskop [bahan ajar]; sampul [alat tulis]; sampul buku; sampul buku harian; sampul buku kulit; sampul
buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku tabungan; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari
kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas; sampul pelindung untuk buku; sampul untuk dokumen; sampul
untuk kertas; sampul untuk perencana mingguan; sandaran buku; sandaran lukisan; sandaran pena; sandaran tangan untuk
pelukis; sapu tangan kertas; saputangan kertas; sarung jari [keperluan kantor]; segel untuk penggunaan kantor; segitiga
menjadi instrumen menggambar; sekolah menulis buku; sekretaris saku; selebaran; selebaran dicetak; selebaran informasi;
selebaran informasi farmasi; selebaran promosi; selimut printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan
alat tulis atau keperluan rumah tangga; semprotan kapur; seni berwarna dan kerajinan pasir; senyawa pemodelan, tanah liat
untuk membuat model dan pasta model; senyawa untuk membuat model; serangkaian buku petunjuk permainan komputer;
serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; seri buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; sertifikat
cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak; set cetak, portable [keperluan kantor]; set gambar; set meja; set
melukis untuk anak-anak; set melukis untuk seniman; set pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; siaran
pers yang dicetak; sikat penghapus debu; sikat seniman; sisir kembang; sketsa; souvenir untuk program acara; spanduk
kertas; spesimen tulisan tangan untuk disalin; spidol kering (dry erase); spidol kulit; spidol menghapus basah; spidol tongkat
cat; spidol ujung serat; spidol warna-warni; spidol yang terasa; stan foto; stan kalender meja; stan meja untuk dokumen; stan
pensil; stan untuk alat tulis; stapler; stapler [keperluan kantor]; stapler kertas; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk kertas;
staples untuk kantor; staples untuk kertas; steatite [penjahit kapur]; stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; stensil;
stensil [alat tulis]; stensil alis; stensil dekorasi cappuccino; stensil dekorasi kopi; stensil dekorasi kue; stensil huruf; stensil
kuku; stensil silkscreen; stensil untuk aplikasi kosmetik; stensil untuk dekorasi makanan dan minuman; stensil untuk dekorasi
produk pastry; stensil untuk lukisan wajah; stensil untuk merias wajah; stensil wallpaper; stensil yang digunakan dalam
produksi papan sirkuit elektronik dan komponen elektronik lainnya; stiker; stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan perekat
untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker dekoratif untuk helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker dinding;
stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan
peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka
tekanan untuk aplikasi kendaraan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan
perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; stok
tiket [kertas cetak]; stopmap; straightedges [instrumen gambar]; strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang
cetakan]; strip pengikat [penjilid buku]; sudut perekat untuk foto; sudut untuk pemasangan foto; suplemen majalah untuk surat
kabar; surat; surat edaran agama; surat informasi; surat jalan; surat kabar; surat-surat edaran; tab alat tulis yang diperkuat;
tabel aritmatika; tabel dicetak; tabel menghitung; tabung kardus; tabung karton untuk dokumen; tadah liur berlengan dari
kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas; tag karton; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau
karton; tag termal yang belum dicetak; tag untuk kartu indeks; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk
memegang kartu kunjungan; tanah liat pemodelan polimer; tanda pengenal kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari
kardus; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kardus; tanda-tanda iklan kertas atau karton;
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tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-
tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan nama untuk digunakan untuk acara khusus; tanda/papan
iklan dari karton; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tanzaku [strip kertas mewah]; tape
bag makanan untuk penggunaan freezer; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari
kertas atau plastik; tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas lemari es; tas
pesta dari kertas atau plastik; tas pesta plastik; tas pesta yang terbuat dari kertas; tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk
kertas yang digunakan memasak dengan microwave; tatakan gelas dari kertas; tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau
karton; tatakan gelas terbuat dari karton; tatakan gelas terbuat dari kertas; tatakan karton; tatakan meja; tempat alas kartu;
tempat alat tulis di meja; tempat buku cek; tempat cek; tempat dokumen [alat tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas;
tempat dokumen yang dapat diperluas [alat tulis]; tempat flip chart; tempat kartu yang diputar; tempat kuas tulis; tempat kulit
untuk agenda dan perencana mingguan; tempat paspor; tempat pembawa flip chart; tempat pena; tempat pena dan pensil;
tempat pensil; tempat pensil dari kulit; tempat prangko [segel]; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]; tempat
sertifikat; tempat timah pensil; tempat tinta; tempat untuk instrumen gambar; tempat untuk kompas [instrumen gambar]; tempat
untuk pena dan pensil; tempat untuk pita perekat; tempelan holografik; tempelan penanda; tempelan tiga dimensi untuk
digunakan pada permukaan apa pun; template gambar; template kurva [instrumen gambar]; template penanda; template
penyusunan; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; tesaurus; tiket; tiket penumpang; tiket pergantian; tiket
tercetak; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta koreksi [heliografi]; tinta logam untuk digunakan dalam kaligrafi; tinta
metalik untuk menulis; tinta penanda yang mengandung biologik untuk digunakan dalam otentikasi objek; tinta stempel; tinta
tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta untuk pulpen; tinta*; tips untuk pulpen; tissue
kertas kering; tisu dapur; tisu dapur [kertas]; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk
menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih
terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; tokoh
yang terbuat dari kertas; tongkat grafit; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; tongkat tulis kapur tulis; toppers pensil; torinoko-gami
[koran Jepang]; transfer kertas dengan setrika; transfer sensitif tekanan [decalcomanias] untuk aplikasi ke kendaraan;
transparan plastik; transparansi [alat tulis]; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan];
tulisan pegangan; tunggangan gambar terbuat dari karton; tutup pensil; uang kertas; ujung jari karet [keperluan kantor]; ujung
pena keropos; ukiran; ukiran foto; undangan cetak; undangan cetak terbuat dari karton; undangan cetak terbuat dari kertas;
visual yang dicetak; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan; voucher hadiah tercetak; wadah bergelombang;
wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari
karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang
makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan
industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah tinta; wadah yang
terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari
kertas; wiper pena===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:42:05
540   EtiketJID2022100435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tukad Barito Barat No. 21D, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
CV TUJUH TIARA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEVEN BARBER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan tukang cukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:44:40
540   EtiketDID2022100436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MUNCANG BLOK N GG 5 NO 10 RT 04 RW 11 KEL LAGOA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

SUBIHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maryam Fam's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===brownies; kue basah; kue kering; pie cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:49:44
540   EtiketDID2022100437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentra Niaga Puri Indah, Blok T2/18, Jl. Puri Kembangan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11610

PT CATUR ARKA ADIWIGNYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
Dedy Kurniadi & Co. Lawyers  Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005,  Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FCA municipal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerobak sampah; Kendaraan alat berat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok

permukaan basah dan penyaring minyak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan penyaring udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural
serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan
memusnahkan sampah yang tidak dapat digunakan lagi; Kendaraan penyapu jalan padat; Wadah atau bak penampungan
untuk kendaraan pembuangan; kendaraan pencampuran beton; truk; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk sampah; truk
sampah untuk industri pertambangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:53:59
540   EtiketDID2022100438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANDAU PERMAI BLOK C10 NO 25 RT 003/005, KELURAHAN PANDAU
JAYA,KECAMATAN SIAK HULU, Kabupaten Kampar, Riau

MUHAMMAD BUDI UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHALIAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus
kaki]; Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk
kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju
Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk
anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i;
Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju
koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya
Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk
ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai
pakaian; Bedong; Blues; Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care
Cine; Busana Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging;
Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar;
Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk
jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola
Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang
terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom;
Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab
olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang;
Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian];
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Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan
yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan
hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung;
Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain
gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut;
Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki
sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah
polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang
dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan;
Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan;
Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari
bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah
[busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola
Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian
Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian bersepeda; Pakaian
dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya
dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas
seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di
badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka;
Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur;
Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi
lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian
renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala;
Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki
ortopedi; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang
ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat;
alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang
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terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu,
sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas
Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan
sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian untuk
manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby;
atasan atletik; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan
berleher tinggi; atasan bersalin; atasan chemise (jenis pakaian dalam untuk wanita); atasan dan bawahan atletik untuk pelari;
atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan
tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas
[selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang;
bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju; baju
angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju
hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk
memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece;
baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang
menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin
[pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan atletik; bawahan sebagai pakaian;
beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus [pakaian]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus
lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi;
bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian
atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki;
booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa
strap; bralettes; bretel; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana
santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam pria trunk; celana dalam untuk bayi;
celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk
penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak;
celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual;
celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki;
celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-
anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk
wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan;
celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek atletik yang dilengkapi bantalan
penyerap; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bermuda [pakaian]; celana pendek bersalin; celana
pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana
pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek
kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang; celana pendek pria yang menjadi pakaian; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana
pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk
berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk
selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana
renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan
cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana
yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek makan bayi silikon; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi
kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys
[bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun
koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang;
gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets
[bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets
untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking
[bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok
[pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori
[mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup
[kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang
(pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikat pinggang untuk wanita; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket;
jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air;
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jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian);
jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas
luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang];
jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah mandi berkerudung; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki antiperspiran; kaus kaki baju pria; kaus kaki bersepeda;
kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan
celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki
sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus
kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus
sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya
batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja bersepeda; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf;
kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis;
kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun;
kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak
kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korsase [pakaian dalam]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset
mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono];
kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum
renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker kain [pakaian]; masker tidur;
masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah kain; masker wajah musim dingin [pakaian];
masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffler
[syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle
holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto,
berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk
berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian];
pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga
air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian
bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian biodegradable; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dan pakaian tidur; pakaian
dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk
olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam
termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap
keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan;
pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini;
pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian
kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian
kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan
beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk
anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk
pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
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malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian renang yang dilengkapi
bantalan penyerap; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian
seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra;
pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun
dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan
dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur
untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk dokter [seragam]; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk
memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian upacara
anak-anak; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang
dilengkapi LED; pakaian yang dilengkapi sling untuk menggendong bayi; pakaian yang menahan angin; pakaian yang
mengandung zat pelangsing; pakaian yang menggabungkan gendongan bayi; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian
yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga;
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala;
pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos,
kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur;
paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki;
pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua;
pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pembentuk tubuh [pakaian dalam]; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki
(pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan
tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat dada menjadi pakaian dalam; pengikat kaus kaki; penguat
untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk
perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu
boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup
sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi;
penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk
sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting;
perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu
bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk
senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot
yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan
alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu
datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun;
sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu
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bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki
lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari
bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita;
sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda;
sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu
ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu
thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk
latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu
untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam
baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri;
seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin;
setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies);
setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan;
setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk
olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan
tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes
untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk
diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan
sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut;
stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki;
suspender militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun;
sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher
[muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya
Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu
gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top
untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas
sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah;
thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil
yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan;
topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi
militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta
[pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top;
topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang
dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur
smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup
kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk bayi; tutup kepala untuk pria;
tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus;
twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup
kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya
Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:54:36
540   EtiketDID2022100439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BONGO I BLOK G NO.3 PEGANGSAAN DUA, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14250

MITTI REISHIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MiTT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Lidah Kucing; Pastel berisi daging dan sayuran; donat; kue basah; kue kering; kue kering kastengel; kue nastar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:55:30
540   EtiketDID2022100440

730 Nama Pemohon : Pusat Sentra HAKI Universitas Muhammadiyah Surabaya
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Alamat Pemohon : Jl. Sutorejo 59 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60113
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROBIOFIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:55:49
540   EtiketJID2022100441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.JATIMURNI NO.20 RT 002 RW 002 KELURAHAN JATI PADANG, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

ELTA HIRMIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Fazhayya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Oranye, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:56:21
540   EtiketDID2022100442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingk. Trenggilis RT. 003 RW. 001 Kelurahan Blooto, Kota Mojokerto, Jawa Timur
Wiwik Darmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wixstix
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Putih, Oren, Kuning, Ungu, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; makanan berbahan dasar tahu; makanan

ringan berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:56:35
540   EtiketDID2022100443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 46, Jaeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-eup,
Hwasung-si, Gyunggi-do,
Republic of Korea

COSMAX, INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Matte Glide
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Matte Glide : merupakan suatu penamaan.
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Tisu pembersih pra-dibasahi; bulu

mata palsu; cat kuku (kosmetik); ekstrak bunga [parfum]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; kondisioner rambut;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh;
kuku palsu; losion  untuk kulit; make-up untuk compacts; maskara; masker kecantikan; minyak esensial; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; pembersih wajah; pengkilap bibir; perona mata; pewarna kosmetik;
sabun batangan untuk toilet; sampo; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan pengharum ruangan; sediaan tabir surya; sediaan untuk pengeritingan rambut;
semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan];
tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; toner kulit; wewangian dan wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:57:23
540   EtiketDID2022100444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80, Aenggogae-ro 449beon-gil Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea
JPS Cosmetics Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Safina Meida Baqo S.H.
Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mielle PROFESSIONAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lak rambut; gel rambut; kondisioner rambut; losion rambut; lotion pengeritingan permanen; masker rambut; minyak

rambut; pembilasan rambut; pencerah rambut; penetral untuk pengeritingan permanen; pewarna Rambut; pewarna-pewarna
rambut; pomade rambut; rambut rontok; sampo; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan perawatan rambut; sediaan
untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut; semprotan rambut; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:57:26
540   EtiketDID2022100445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7F-1, No.237, Sec. 1, Wuquan W. Rd., West Dist., Taichung City 40347, Taiwan
(R.O.C.)

TAIWAN GREEN GOLD HOMELAND CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam-putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Syal; celana dalam; mantel; pakaian; pakaian dalam; pakaian jadi; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sabuk;

sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:58:26
540   EtiketDID2022100446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PETOJO SABANGAN III NO.22, RT.009/RW.005, PETOJO SELATAN, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160

NI KETUT DARMIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBONDOET
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===mie ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:58:49
540   EtiketDID2022100447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur Elok VI QE 13/8 RT/RW 011/006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Usin Tirta Sasmita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUEPINK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi Susu ; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; es krim; kue es krim; kue

lekker; makaroni dengan keju; makaroni keju; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman es berbahan dasar
kopi; minuman kopi; minuman teh boba; minuman-minuman berbahan dasar kopi; pancake; souffle berbasis custard; souffle
coklat; trifle (Hidangan penutup/dessert); wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:58:56
540   EtiketDID2022100448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DELI LORONG 26 NO 47 RT 11 RW 08 KEL KOJA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14220

RENDRO HANDOYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ghonam Aqiqah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil peternakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:58:59
540   EtiketDID2022100449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Building 1901, Guanshanyuan Villa, No.1 Tianmen, Yongding District, Zhangjiajie,
Hunan

Li Qin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TYS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim untuk pemutih kulit; dasar untuk parfum bunga; dupa; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; kosmetik; masker

kecantikan; minyak esensial; pasta gigi; sediaan pengharum ruangan; susu pembersih untuk keperluan toilet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:59:11
540   EtiketDID2022100450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentra Niaga Puri Indah, Blok T2/18, Jl. Puri Kembangan, Jakarta , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT CATUR ARKA ADIWIGNYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
Dedy Kurniadi & Co. Lawyers  Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005,  Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FCA municipal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical

   lifting (pengangkut  vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker;
Hidrolik selfloader; Mesin hidrolik untuk memadatkan sampah; Mesin pemecah batu; Mesin pemecah kulit gabah; Mesin
penempa (mesin untuk keperluan industri); Mesin pengangkat sampah penyapu jalan; Mesin penghancur kompos atau
sampah; Mesin penghisap dan penyapu jalan; Mesin penghisap udara; Mesin penyapu jalan, self-propelled; Mesin untuk
pekerjaan tanah; Whell loader; alat pengangkat hidraulik; alat pertanian, dipasang di trailer; aparatus pengerjaan pengeringan
untuk digunakan pada bendungan timbunan isi bumi, kolam pengendapan,  kolam air mentah dan sungai; front-end loader;
kontrol pneumatik untuk mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk motor dan mesin;
loader [mesin bumi bergerak]; loader batubara; loader yang dilacak perayap; mesin drop-penempaan; mesin industri
penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin pemanen dan pengikat; mesin pembersih isap
[pembersih vakum]; mesin pembersih pasir; mesin pembersih robotik; mesin pemilah sampah; mesin pemisah sampah dan
sampah; mesin pemotong; mesin pengangkat; mesin pengangkut bahan limbah; mesin pengangkut sampah dan sampah;
mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin pengeruk tanah; mesin pengikat kulit; mesin pengumpul debu; mesin
penyaringan; mesin penyemprotan; mesin untuk memotong-motong sampah hortikultura; pemadat sampah; pembersih vakum
basah dan kering; pemecah hidrolik untuk backhoe; penangkap lumpur dan kolektor [mesin]; penyapu jalan [mesin]; peralatan
mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin penggilingan; peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering
material; pompa lumpur; pompa vakum [mesin]; skid-steer loader; traktor rumput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 13:59:40
540   EtiketDID2022100451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Siliwangi (d/h : Jl. Raya Pasar Kemis) KM. 3 Desa Pasir Jaya, Kota
Tangerang, Banten, 15135

PT. Anugrahprima Perdana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUTTERFLY KARPET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : karpet kupu-kupu
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===karpet; karpet untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya

untuk menutupi lantai yang ada; ubin karpet untuk menutupi lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:01:00
540   EtiketDID2022100452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 46, Jaeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-eup,
Hwasung-si, Gyunggi-do,
Republic of Korea

COSMAX, INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Tri-coat
566 Arti Bahasa : Tri-coat : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Tisu pembersih pra-dibasahi; bulu

mata palsu; cat kuku (kosmetik); ekstrak bunga [parfum]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; kondisioner rambut;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh;
kuku palsu; losion  untuk kulit; make-up untuk compacts; maskara; masker kecantikan; minyak esensial; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; pembersih wajah; pengkilap bibir; perona mata; pewarna kosmetik;
sabun batangan untuk toilet; sampo; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan pengharum ruangan; sediaan tabir surya; sediaan untuk pengeritingan rambut;
semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan];
tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; toner kulit; wewangian dan wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:03:07
540   EtiketDID2022100453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Building 1901, Guanshanyuan Villa, No.1 Tianmen, Yongding District, Zhangjiajie,
Hunan

Li Qin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TYS TONGYANSHU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim untuk pemutih kulit; dasar untuk parfum bunga; dupa; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; kosmetik; masker

kecantikan; minyak esensial; pasta gigi; sediaan pengharum ruangan; susu pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:03:26
540   EtiketDID2022100454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Jayakarta No. 117 Blok A No. 1-2, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CHEN ZHEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIXTOP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bajak selokan [perkakas tangan]; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelubang; Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan];

Alat pencacah daging (alat tangan); Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat semprot udara gagang karet dan
aluminium; Ani-Ani; Bangku catok [alat tangan]; Batu gerinda; Besi perapat; Blencong; Bor tangan , dioperasikan dengan
tangan; Catok meja; Daun gunting; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU;
Gerek (perkakas tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Godam; Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan); Jarum
pengukir; Kapak; Kikir; Kunci Inggris; Kunci Ring; Kunci mur [alat tangan]; Linggis; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata
gergaji [bagian dari alat tangan]; Mata pahat berbentuk persegi; PENTUNGAN; Pahat Pengukir; Pelubang tengah (alat
tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pembuka kaleng, bukan listrik; Pencincang sayuran; Penggaris siku [perkakas
tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu
dan sendok-sendok); Pisau Ketam; Pisau pemangkas tanaman; SENDOK SEMEN; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap
potong ulir; Sekerup bangku; Tang; alat catok bubut; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat penggosok kuku jari; alat pengukur
ulir; alat pengulir pipa (alat tangan); arit; batu asah; besi pengasah; bor tangan tidak termasuk bor listrik; cangkul [perkakas
tangan]; celurit; garu [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gerinda tangan (disk grinda); gunting, tangan dioperasikan;
kape; keran [tangan alat]; keran tangan; kunci pas, tangan dioperasikan; palu [perkakas tangan]; pedang; pemetik buah [alat-
alat tangan]; penggali [perkakas tangan]; peralatan berkebun tangan dioperasikan; pinset; pisau cukur; pisau dapur; pompa
dioperasikan oleh tangan; sekop [perkakas tangan]; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tombak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:05:17
540   EtiketDID2022100455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok J/12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LAM EILEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGLAM LA'CACAO dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk kacang kedelai; Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang tanah, dikeringkan; Krim dengan buah; Krim kocok; Krim

kocok beku; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup,
beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari
buah-buahan dan krim; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah;
Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut;
Selai kacang coklat; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bubuk dadih (produk susu);
bubuk keju; bubuk susu; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; isian buah
untuk roti dan kue; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang merah, diawetkan; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah;
krim; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim keju; krim mentega; krim non-
susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; margarin; mentega;
mentega putih; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji kapas untuk
keperluan kuliner; minyak campuran untuk makanan; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner;
minyak colza untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak mentega;
minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak sawit untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan
berbahan dasar kacang; olesan berbasis buah; olesan buah; santan bubuk; sayuran yang diawetkan dalam minyak; selai
aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jeruk; selai kacang;
selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; susu,
keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; topping krim untuk makanan pencuci mulut; ubi jalar, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:05:52
540   EtiketDID2022100456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok J/12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LAM EILEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGLAM LA'CACAO dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Campuran tepung; Cokelat dalam bentuk pralin; Es krim buatan; GIS (bahan

pemekar roti); Glasir dan isian untuk makanan manis; Gula halus untuk glasir; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan
isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Kue berbahan dasar
tepung; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan yang mengandung tepung; Olesan berbahan dasar coklat; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa
nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma
selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-
produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Puding pencuci mulut instan; Roti bun dengan selai; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung
kentucky; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan
kue; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking
soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bubuk
coklat; bubuk pengembang; bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; campuran gula-gula instan;
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campuran isian berbasis roti; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran-campuran untuk membuat produk-
produk roti; dekorasi permen untuk kue; es krim; es krim buah; es krim susu; hiasan kue yang dapat dimakan; ice cream bars
[gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian karamel; kue
bubuk; kue es krim; kue mentega; mentega maple; msg (penyedap rasa); olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa
kacang ; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk
minyak esensial; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa, selain minyak esensial, untuk kue;
perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; pralin terbuat dari cokelat; ragi, baking powder; roti bun kukus dengan isian;
roti dari tepung beras; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue
basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk
makanan; tepung kue; tepung oca; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung tapioka; tepung terigu; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; topping
cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan
dasar susu dan topping kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:06:49
540   EtiketDID2022100457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok J/12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LAM EILEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGLAM LA'CHOKO dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk kacang kedelai; Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang tanah, dikeringkan; Krim dengan buah; Krim kocok; Krim

kocok beku; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup,
beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari
buah-buahan dan krim; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah;
Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut;
Selai kacang coklat; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bubuk dadih (produk susu);
bubuk keju; bubuk susu; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; isian buah
untuk roti dan kue; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang merah, diawetkan; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah;
krim; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim keju; krim mentega; krim non-
susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; margarin; mentega;
mentega putih; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji kapas untuk
keperluan kuliner; minyak campuran untuk makanan; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner;
minyak colza untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak mentega;
minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak sawit untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan
berbahan dasar kacang; olesan berbasis buah; olesan buah; santan bubuk; sayuran yang diawetkan dalam minyak; selai
aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jeruk; selai kacang;
selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; susu,
keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; topping krim untuk makanan pencuci mulut; ubi jalar, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:06:59
540   EtiketDID2022100458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hearth & Hand
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Pengharum ruangan; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering
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yang sudah diberikan wewangian; dupa; losion; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion
tangan; lotion untuk wajah; sabun kulit; sediaan pemolesan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:07:53
540   EtiketDID2022100459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok J/12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LAM EILEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGLAM LA'CHOKO dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Campuran tepung; Cokelat dalam bentuk pralin; Es krim buatan; GIS (bahan

pemekar roti); Glasir dan isian untuk makanan manis; Gula halus untuk glasir; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan
isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Kue berbahan dasar
tepung; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan yang mengandung tepung; Olesan berbahan dasar coklat; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa
nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma
selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-
produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Puding pencuci mulut instan; Roti bun dengan selai; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung
kentucky; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan
kue; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking
soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bubuk
coklat; bubuk pengembang; bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; campuran gula-gula instan;
campuran isian berbasis roti; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran-campuran untuk membuat produk-
produk roti; dekorasi permen untuk kue; es krim; es krim buah; es krim susu; hiasan kue yang dapat dimakan; ice cream bars
[gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian karamel; kue
bubuk; kue es krim; kue mentega; mentega maple; msg (penyedap rasa); olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa
kacang ; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk
minyak esensial; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa, selain minyak esensial, untuk kue;
perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; pralin terbuat dari cokelat; ragi, baking powder; roti bun kukus dengan isian;
roti dari tepung beras; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue
basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk
makanan; tepung kue; tepung oca; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung tapioka; tepung terigu; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; topping
cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan
dasar susu dan topping kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:09:08
540   EtiketDID2022100460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan cikoko timur no.43 RT.002 RW.001 Kel. Cikoko Kec. Pancoran, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12770

samputri agelina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUST BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : arti : harus cantik
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
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scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Kolonye; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim wajah (kosmetik);
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Minyak untuk pijat; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Perona Pipi; Perona mata;
Produk kosmetik; Produk perawatan rambut; Sabun Kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Spray wajah (kosmetik);
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku gel; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran tubuh;
deodoran untuk perawatan tubuh; garam mandi; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak
wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
untuk leher; krim dan lotion kosmetik; krim kecantikan; krim kosmetik; krim mata; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim tangan
kosmetik; krim tubuh kosmetik; lotion kulit kosmetik; make-up [kosmetik]; palet pengkilap bibir; perona mata; perona pipi dalam
bentuk krim  (Cream blush); pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk
wewangian yaitu kolonye; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum pemutih (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; toner wajah kosmetik===
===Klinik kecantikan; Salon perawatan kulit; jasa salon kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan;
layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); memberikan informasi terkait
layanan salon kecantikan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
perawatan kulit wajah kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:09:38
540   EtiketDID2022100461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok J/12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LAM EILEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGLAM LA'BAKEST dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, PUTIH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk kacang kedelai; Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang tanah, dikeringkan; Krim dengan buah; Krim kocok; Krim

kocok beku; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup,
beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari
buah-buahan dan krim; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah;
Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut;
Selai kacang coklat; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bubuk dadih (produk susu);
bubuk keju; bubuk susu; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; isian buah
untuk roti dan kue; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang merah, diawetkan; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah;
krim; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim keju; krim mentega; krim non-
susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; margarin; mentega;
mentega putih; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji kapas untuk
keperluan kuliner; minyak campuran untuk makanan; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner;
minyak colza untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak mentega;
minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak sawit untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan
berbahan dasar kacang; olesan berbasis buah; olesan buah; santan bubuk; sayuran yang diawetkan dalam minyak; selai
aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jeruk; selai kacang;
selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; susu,
keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; topping krim untuk makanan pencuci mulut; ubi jalar, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:09:48
540   EtiketDID2022100462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL LAGOA TRS GG IV B I / 14 RT 03 RW 04 KEL LAGOA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14270

WARSINAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 500 dari 604



Nama Merek : Warung Gue
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Liwet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:10:07
540   EtiketDID2022100463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Majapahit No. 218 A, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa
Tengah

BAMBANG SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YMAX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Oli seal klep; Oli seal shock; cincin paking; cincin sambungan gasket, bukan

logam; gasket; gasket dari logam; gasket, bukan dari logam; karet remah untuk kendaraan bermotor; klak klep karet;
menyegel gasket dari logam; paking sambungan; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; segel minyak; segel minyak
non-logam; segel minyak untuk kendaraan; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung
untuk radiator kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:10:08
540   EtiketD112022100464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Petani Gg.Mandiri No.10B kel sui jawi kec.pontianak kota, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat, 78118

JULIATIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cake Pisang Pontianak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue-kue; kue bolu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 14:11:57
540   EtiketDID2022100465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Warakas Gang A No. 53 Rt.012 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Priuk, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

Fadli Muhamad Akbar Saun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKAN QU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker, Biru Muda, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Potongan daging ikan tanpa tulang; Sediaan Trout (ikan) laut; Tuna (ikan), tidak hidup;

cumi, tidak hidup; kakap merah (ikan), tidak hidup; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; produk ikan olahan
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untuk makanan manusia; salmon (ikan), tidak hidup; sashimi; udang, bukan hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 15:53:52
540   EtiketDID2022100585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PALMERAH UTARA NO. 76 RT. 002 RW. 006 KEL. PALMERAH - KEC.
PALMERAH, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TATANG SUGANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKYO DIAMOND DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, hijau, hijau muda, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pembersih; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; batu penghalus; pembersihan, pemolesan,

sediaan degreasing dan abrasif; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 15:54:09
540   EtiketDID2022100586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: komplek walikota sukapura jl kakak tua blok B3 NO 5 RT 10/06, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140

TRIANI PURWAKASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIMSUM Mama Ina
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih,merah,biru,oranye,coklat,hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===dimsum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 15:54:23
540   EtiketDID2022100587

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Indah I No.70, Mengger, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267
PT MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SQ SAQUEENA TEXTILE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju

tidur; Celana jeans; Celana joging; Celana olahraga; Celana pelindung kaki; Daster tidur; Jaket Jeans; Jubah mandi
berkerudung; Kaus pakaian; Kerudung kepala; Masker penutup mata untuk tidur; Pakaian Pria; Pakaian [pakaian]; Pakaian
anak-anak; Pakaian dinas seragam; Pakaian joging; Pakaian muslim; Pakaian pantai; Pakaian renang; Pakaian tidur; Pakaian
untuk yoga; Pakaian wanita; Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu pantai; Syal untuk menutup kepala; T-shirt lengan panjang;
alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita;
alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; baju berkerah; baju hamil; baju kaos [pakaian];
baju pelindung; baju tidur; ban lengan [pakaian]; celana anak; celana bayi [pakaian]; celana formal; celana jogging; celana
kasual; celana pendek bersepeda; celana tanaman denim; celana untuk tunggang kuda; dasi; dasi (pakaian); daster; earbands
[pakaian]; gaun; gaun bersalin; gaun ganti; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita;
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gaun yang terbuat dari kulit; hak untuk sepatu; ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket
garbadine (pakaian); jaket panjang; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak
bola dan rompi  sepak bola; jeans biru; jumpsuit; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki
panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kasual;
kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kerah [pakaian]; kerudung; kombinasi [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; manset; manset lengan kemeja; manset
lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel untuk pria; mantel untuk
wanita; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pria; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian formal; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian olah raga; pakaian pas untuk pria;
pakaian pendakian; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan,
kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian siap pakai; pakaian tahan
air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang
terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan
reflektif atau neon; piyama; rok mini; sandal pakai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu formal; sepatu
kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu renda; sepatu santai; setelan jas; sol
sepatu; syal renda; topi koki; topi rajut; topi rajutan; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 15:55:05
540   EtiketDID2022100588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 666, Jiaotong East Road, Wuniu Street, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang
Province

Shenle Corporation Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Farida Mardiati S.H.
FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shenler
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; baterai, listrik; colokan listrik; inverter [listrik]; kapasitor; katup solenoid [sakelar

elektromagnetik]; konektor [listrik]; kotak distribusi [listrik]; pemutus sirkuit; relay, listrik; sakelar, listrik; sekering; soket listrik;
transformator [listrik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 15:59:45
540   EtiketJID2022100589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pajajaran no.46, Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
PT Inovasi Estetika Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: for the people
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : untuk raykat, bangsa
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Pusat kesehatan; jasa salon kecantikan; layanan klinik medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan

kesehatan; pelayanan medis; penyediaan informasi kesehatan; perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:00:09
540   EtiketDID2022100590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalisari II No 10 Rt 11 Rw 2 A Kalisari, Kec. Pasar Rebo , Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13710

Irvan Rizki Waridho
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kue Balok Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue balok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:00:35
540   EtiketJID2022100591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ruko Sentra Bisnis, Jl. Pluit Sakti Raya Blok A No. 23, Kel. Pluit, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. TOFFIN LYFE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CASI CIELO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa klub malam; Jasa penyediaan minuman; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pusat

Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Warung makan; angkringan; jasa katering; katering makanan dan minuman; layanan bar
dan restoran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan
kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:00:43
540   EtiketDID2022100592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6F.-6, 6F.-5, NO. 633, SEC. 2, TAIWAN BLVD., XITUN DIST., TAICHUNG CITY,
40759

LNCMac Technology Corp.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIFS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin gergaji pemotong pipa; Metalworking mesin dan peralatan mesin; alat mesin penggiling; mesin pemotong; mesin

pengerjaan logam; mesin pertukangan; pisau frais [peralatan mesin]; pusat mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:02:47
540   EtiketDID2022100593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KEBANTENAN RT 003/002, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230
MERNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Iothore
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,kuning,hijau,oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Ikan Teri; Sambal Terasi; Sambal baby cumi; Sambal goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:03:21
540   EtiketDID2022100594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 9 NO. 88 A DEPAN KAMPUS UIM MAKA, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan

PT. MULIA JAYA RABBANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHISEON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT GOLD PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Pewangi badan
(kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); lipstik; lulur; lulur kosmetik; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); toner kulit; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:03:24
540   EtiketDID2022100595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6F.-6, 6F.-5, NO. 633, SEC. 2, TAIWAN BLVD., XITUN DIST., TAICHUNG CITY,
40759

LNCMac Technology Corp.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIFS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Potongan kayu; kayu, setengah dikerjakan; papan kayu; papan lantai kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:03:40
540   EtiketDID2022100596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KRENDENG PULO NO. 6 RT.004 RW.001
KEL. DURI UTARA, KEC. TAMBORA
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

LIM KOK KIONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HUATCAI + HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TULISAN HURUF KANJI YANG BERARTI HUATCAI
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Andewi (pengganti kopi); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Beras; Kembang gula beku;

Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; brownies; campuran kue; campuran kue;
campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut; keripik jagung; keripik permen untuk
dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan ringan berbasis sereal; makaroni salad;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah;
pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal
untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Es kristal; Es silinder; Gula aren cair (ekstrak
nira kelapa); Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan
bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan
dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli;
Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie Koba; Mie Sagu; Mie Titi;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Muffins; Penyedap rasa dan aroma kopi; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa
hidangan yang dimasak; Roti kopi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung jagung;
Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue);
bagel multigrain; bahan pengganti marzipan; biji kopi yang dilapisi cokelat; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kari
[rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; butiran kopi berbentuk kristal
sebagai pemanis; campuran muffin; campuran pastry; es krim tanpa-susu; gula; gula aren; gula kristal putih; gula mentah; gula
muscovado; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula-gula non obat; gula-gula tidak mengandung obat; havermut; jahe yang
diawetkan [bumbu]; kanji dr tepung jagung; kopi; kopi rempah; kopi susu instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; kue gandum; kue nougat; kue pretzel; kulit kue; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi,
dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan dari tepung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa
kopi; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal
probiotik; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan siap saji berbahan dasar mie; marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marsmalow; marzipan; mi dari tepung beras; mie kering bahan pengganti kopi; mie soba; mie tepung;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; moster; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nerikiri [gula-gula tradisional
Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat bar; nurungji [kerak nasi
hangus]; pemanis alami; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen karet
tanpa obat; permen nougat; praline (permen); pretzel [roti berbentuk simpul]; produk makanan yang mengandung terutama
tepung; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; rempah-rempah bubuk; roti dari tepung beras; roti
multigrain; saus maple (salad); sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk
digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); serpihan Oat; sirup (sejenis maple sirup); sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup
maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup topping maple; snack bar berbasis muesli; sushi norimaki; tablet
hisap tanpa obat [gula-gula]; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung bumbu; tepung jagung untuk keperluan
kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan
kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung oca; tepung quinoa; tepung
sereal; tepung tanpa rasa; tepung tempura; tepung terigu hitam; tepung yang mengembang sendiri; topping marshmallow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:04:33
540   EtiketJID2022100597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Letjen S Parman Kav. 28 Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470

PT Kelola Taman Wisata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TMS Theme Park Management Service
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Kebun binatang; Layanan kebun binatang; Layanan taman bermain

petualangan untuk anak-anak; Menyediakan fasilitas rekreasi; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan kegiatan rekreasi;
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Pusat hiburan keluarga; aktivitas rekreasi dan hiburan; hiburan; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam
taman air dan pusat hiburan; hiburan tarian; informasi rekreasi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan yang disediakan dengan
rekreasi atau taman hiburan; layanan  rekreasi  keluarga; layanan hiburan langsung; layanan liburan dan rekreasi; layanan
rekreasi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur
dan melakukan acara hiburan langsung; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan fasilitas
hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan hiburan; menyediakan layanan latihan hewan; penyediaan
informasi hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; pertunjukan penari; petting layanan kebun binatang; presentasi
acara hiburan langsung; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan
tari langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman-taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:05:04
540   EtiketDID2022100598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BHAKTI NO. 27 RT 014/RW 005, KEL. CILINCING, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14120

ATYAS SAFNAH SAVIRAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pretty Patties
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hijau muda, jingga, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beef Burger; Chicken Burger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:05:16
540   EtiketDID2022100599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trikora 2 no. 18 rt 008 rw 009, Kel gedong, Kec pasar rebo, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760

Mayang Maharani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rogayah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dodol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:05:38
540   EtiketDID2022100600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6F.-6, 6F.-5, NO. 633, SEC. 2, TAIWAN BLVD., XITUN DIST., TAICHUNG CITY,
40759

LNCMac Technology Corp.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIFS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===furnitur dari kayu; kabinet; perabotan; perabotan kantor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:09:13
540   EtiketDID2022100601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai. 21, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H Thamrin No. 2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKONOMI SYARIAH Kebaikan Untuk Semua + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Hijau dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet kartu kulit; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit;
Gantungan kunci dari kulit imitasi; Kulit sintetis; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Tag gantungan kunci plastik; Tas dan
barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas
pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan
bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap
semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas
untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas
pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tempat kartu [dompet]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari
logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin dari kulit; dompet koin kecil;
dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari kulit; dompet saku; dompet
wanita; gantungan kunci; hiasan kulit untuk furnitur; kantong kanvas untuk belanja; kotak topi dari kulit imitasi; kulit mentah;
kulit setengah jadi; pakaian dari kulit; payung matahari; payung tahan hujan; payung teras; penutup payung; sabuk bahu dari
kulit; sabuk kulit; tali kulit [sadel]; tali untuk dompet koin; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas belanja kanvas; tas belanja
kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas berpergian; tas bersabuk; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas
jinjing belanjaan; tas kulit, koper, dan dompet; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas sekolah bersabuk dari kulit;
tas suvenir; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan;
tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:09:31
540   EtiketDID2022100602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalimantan II NO.19 RT.007/RW.006, Gedong, Pasar Rebo, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760

Nazulah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOODAVETTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===dimsum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:09:31
540   EtiketDID2022100603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245-5012, U.S.A.
Mattel, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGA Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MEGA : SUATU PENAMAAN; Logo
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mainan yang dapat dinaiki; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang

dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis;
permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang
kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak;
bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau
tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa
mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk
anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang
dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan
alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai; blok bangunan mainan; blok konstruksi
[mainan]; kendaraan mainan; mainan aksi elektronik; mainan konstruksi; mainan susun; mendorong mainan; playsets untuk
boneka; playsets untuk tokoh aksi; set konstruksi mainan; tarik mainan; tokoh mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:10:11
540   EtiketJID2022100604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusunami Bandar Kemayoran A2,Lt. 16 No.20, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14410

DRG. Farida Karyawati T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: marem
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Kuning,Ungu,Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; penyediaan makanan

yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:11:32
540   EtiketDID2022100605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MUARA KARANG BLOK V.3.U/9 RT. 012 RW. 018 KEL. PLUIT - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

DARWIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr. Tim’s Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan anjing; makanan hewan; makanan kucing===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:11:43
540   EtiketDID2022100606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL RAYA PANGKAL PINANG PUDING BESAR, Kabupaten Bangka, Kep. Bangka
Belitung, 33210

PT BRIGHT JASMINE IORIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JIORIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); lulur; lulur kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:12:40
540   EtiketDID2022100607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PEMADAM TERUSAN NO 17 RT 19/01, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14130

RATIH SANTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEMIRA'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH,BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:13:06
540   EtiketDID2022100608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gotong Royong No. 37 Rt 005 Rw 001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13780

Rasih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nadzkiya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Abu-abu, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:14:11
540   EtiketDID2022100609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Hijau VII BLK. P 4 No. 19, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

ANTHONY WOENARTA, JEMMY HENDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDD dan Huruf Kanji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan model untuk anak-anak; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Perangkat dari bagian (dijual

lengkap) untuk membuat model mobil mainan; aksesoris untuk kendaraan mainan; bermain tikar untuk digunakan dengan
kendaraan mainan [mainan]; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio;
kasing untuk kendaraan mainan; kendali jarak jauh untuk kendaraan model skala operasi; kendaraan balap model skala;
kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan mainan elektronik pintar;
kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan mainan yang
berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala
mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kendaraan mainan
yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang dikendalikan radio;
kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala yang dikendalikan dari jarak jauh;
kendaraan roda empat; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; mainan robot pintar;
mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan untuk anak-anak; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi
mobil; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio;
mobil balap model skala; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; motor mainan
menggunakan aki (accu); naik mobil mainan; pengendali untuk mobil mainan; perahu motor model skala; permainan perang
menggunakan model-model tentara; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda omni [robot mainan];
roda untuk kendaraan mainan; sepeda mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; telepon mobil mainan (tidak
bekerja); trek balap mobil mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel
sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil,
kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:15:18
540   EtiketDID2022100610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Lawangan Daya Indah RT 008 RW 003, Kel. Lawangan Daya, Kec.
Pademawu, Kab. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

SUHAYDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KING DEJAVA Classic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Batang tembakau; Bubuk tembakau; Filter untuk korek api; Korek api listrik dan bukan

listrik; Pipa rokok; Rokok elektrik; Sumbu korek api; Tembakau linting; Tembakau perasa; Tembakau, baik yang diproduksi
atau tidak diproduksi; Tempat untuk rokok; Tempat untuk rokok elektronik; aksesoris untuk rokok eletronik; asbak untuk
perokok; batu api untuk korek api; buku kertas rokok; cerutu; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; cerutu
elektronik; corong untuk tempat rokok; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong
cerutu; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api; korek api, bukan dari logam mulia; kotak cerutu; kotak rokok; kotak
tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pemegang cerutu; pipa
tembakau; produk-produk tembakau yang dipanaskan; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok
putih; tabung rokok; tas untuk membawa rokok elektronik; tembakau; tembakau daun; tembakau kunyah; tembakau linting
tangan; tembakau mentah; tembakau pipa; tembakau rokok; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk dihirup;
tembakau yang dipanaskan; wadah gas untuk korek api===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:16:10
540   EtiketDID2022100611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Kelapa Dua Janur I - B 6 / 7 RT001/RW007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11550

NATHANYA LEKATOMPESSY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer None Tini
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat Tua dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemper; Martabak; Nasi Uduk; Nasi lemak; Wajik; arem-arem; kue basah; kue kering; nasi kuning===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:16:49
540   EtiketDID2022100612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FORTUNE BREEZE BLOK D5-G07, Kota Tangerang, Banten
PT AWITAMA CYNDO WAHANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAVY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM UNGU PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); lulur; lulur kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:17:10
540   EtiketDID2022100613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia/37 Rt.009 Rw.011 Kelurahan Pademangan Barat, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Adisti Pratiwi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANDAR CiLOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ijau, Kuning, Putih, Merah, Abu-Abu, Maroon, Merah Muda, Coklat, Coklat Muda, Orange, Kuning Gading, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; dimsum===
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===Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; dimsum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:17:17
540   EtiketD212022100614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Permu Bawah  Kecamatan Kepahiang  Kabupaten Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang, Bengkulu, 39372

Efriyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NYOLA COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : COFFEE ARTINYA KOPI
591 Uraian Warna : BIRU MUDA DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi bubuk; Kopi

seduh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; kopi kantongan; kopi rempah; minuman berbahan dasar kopi atau kakao
dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:17:25
540   EtiketJID2022100615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tirta Raya I No.14, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
CV. FRAYUSOJA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WFSC Aesthetic & Anti Aging Clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Klinik medikal; jasa klinik; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan

perawatan kecantikan); jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan
klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:17:29
540   EtiketDID2022100616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Marina Indah Golf Blok F UB-RKF/005 RT. 004 RW. 003, Kamal Muara Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT YASA KREASI SINERGETIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OneSOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keyboard untuk ponsel; Mouse komputer; alas mouse; alas mouse komputer; alas untuk mouse; alas untuk mouse

komputer; kabel data; kamera web; kartu suara; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop;
keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse
komputer tanpa kabel; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk pengguna
mouse komputer; tempat untuk smartphone; tongkat selfie; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan
sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital;
tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan
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telepon genggam; tripod untuk kamera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:18:08
540   EtiketDID2022100617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: greenhills residences nomer 132, jalan kapten haryadi, sardonoharjo, ngaglik,
sleman Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Ekawati Rahayu Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo kd
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana panjang besar; Celana panjang denim; Celana panjang untuk jalan; Hijab olahraga; Pakaian

muslim; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju busana
muslim; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang
untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana pendek; dalaman jilbab; hak sepatu; jilbab; kaus kaki celana panjang; kemeja;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja rajutan; kemeja untuk wanita; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; manset
lengan kemeja; pakaian olahraga muslim; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; sandal jepit; sandal jepit [alas
kaki]; sepatu; sepatu bayi; sepatu bola; sepatu dansa; sepatu datar; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu lari; syal dan jilbab; tali
sepatu===
===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut; Jepit rambut dan ikat rambut; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat
rambut bahan kain; jepit rambut; jepit rambut ikal; jepit untuk pakaian; jepit untuk tas tangan; kait sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:18:24
540   EtiketDID2022100618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pesanggrahan 9 No.90 Rt.007 Rw.012 Kel.Pademangan Timur, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Solihin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERAK TELOR PAK SOLIHIN PADEMANGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat Muda, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerak Telor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:18:50
540   EtiketDID2022100619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pembina II Rt 008 Rw 001 No. 42 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13780

Siti Wahyati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mb' Sit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik kentang; keripik kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:19:20
540   EtiketDID2022100620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN MALAKA HB RT 20/06, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
JURIAH ISMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Juwan dapurnye mpo juju
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Bawang; Kue Biji Ketapang; Kue Lupis; Lontong; Pastel daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:20:19
540   EtiketDID2022100621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Cogrek Desa Kebun Cau Rt 09 Rw 03 Kel Kebun Cau Kec Teluknaga
KabTangerang Provinsi Banten , Kabupaten Tangerang, Banten, 15510

FIFTA FITRIA DESY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VEDENI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); lulur; lulur kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:23:46
540   EtiketDID2022100622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perumahan golflake, cluster victoria hills 6 no.72, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

hong zhao luo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VANEKAA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH (DASAR)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Kolonye;
Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik];
deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-
up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh;
lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai
kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter
(kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk
penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang
toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; bedak kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat
tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi,
gel dan lotion untuk perawatan kulit; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
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keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan batang korek kuping untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas
untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan
krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim pijat kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; linen
untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk
kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan
kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik];
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik];
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mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara
rambut untuk keperluan kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik
rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan
kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
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keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:26:07
540   EtiketJID2022100623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Rajawali Level 7 Unit 1, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT DKATALIS DIGITAL LAB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handi Putranto Wilamarta S.H., B.A., M.B.A.
Jl. Denpasar Raya Blok C4, Nomor 24, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DKatalis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Royal Purple HEX:#501556, CMYK: 71 100 30 28, RGB: 80 21 86
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktivitas konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen; konsultasi manajemen industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:26:16
540   EtiketJID2022100624

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Paskal Hyper Square Blok G Lt. 2, Jl. Pasir Kaliki No.25-27, RT.001 / RW.008,
Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Bandung 40811, Kota Bandung, Jawa Barat

PT. BATU PENJURU KARYA KINASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
BAZT Law Office & Consultants  Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 7-
8, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CORNERSTONE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa sinode gereja; Pelayanan untuk masyarakat korban bencana alam; Perkumpulan sosial keagamaan; bimbingan

rohani; jasa pelayanan penginjilan; jasa penyediaan dan pengadaan upacara pernikahan sipil non-denominasi dan non-
agama; konseling agama; konsultasi yang berkaitan dengan bimbingan rohani; layanan bantuan keagamaan; layanan doa
keagamaan; layanan pemakaman keagamaan; melakukan upacara keagamaan; memberikan informasi di bidang
pengembangan diri, peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum, dan kegiatan kemanusiaan; organisasi pertemuan keagamaan; pelayanan agama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:26:42
540   EtiketDID2022100625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN KELAPA DUA NO 22 RT 007/03, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14120

FITRI WULANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bunban Cake & Snack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam,putih,coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue mochi; Lasagna; donat; puding; risol===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:28:32
540   EtiketDID2022100626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AG PERKASA J.11/18 RT/RW 009/014 kELURAHAN SUNTER AGUNG, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

REGINA KARLAN KWEE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Asinan_Kekinian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIitam, Tosca, Kuning, Merah, Unggu, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asinan; Buah bersalut gula; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan;

Buah-buahan dalam kaleng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Sayuran (mousses); Sediaan
buah-buahan; asinan kubis; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; buah botol; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran
yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan
sayuran yang dimasak; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah yang
sudah diolah; buah-buahan, dikeringkan; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan sayuran, kaleng; makanan berbahan dasar
sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; mangga (buah), diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan;
pengaturan buah olahan; salad sayuran; sayuran asin; sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris;
sayuran mentah, kupas; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran, dikeringkan; sediaan
buah merah; sediaan sayuran merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:28:47
540   EtiketJID2022100627

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Elok Timur VIII Blok BQ 2 No. 3, RT.008 RW.009, Kel. Kelapa Gading
Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

CHRISTIAN SURYAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGAVAPEZ & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MEGAVAPEZ Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk

tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak
rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang
tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan
perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan
untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok
elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa toko eceran sehubungan
dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi
rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; administrasi franchise
(waralaba); layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:29:07
540   EtiketJID2022100628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Majapahit no 48 / 38 A, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, 21144
Antonius Paul Gunawan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Next%
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Kedai kopi; Layanan restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan
makan sepuasnya; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan bar
makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran keliling; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; restoran, bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:30:15
540   EtiketJID2022100629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pademangan II Gg.13 No.314 Rt.010 Rw.005 Kel.Pademangan Timur, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Irma Anggasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOWITZER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Kuning Emas, Abu-abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk

dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:32:10
540   EtiketDID2022100630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PTL SNY ASR T2-12 A, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

JESSLYN LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DROPNAKD dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau

cucian; Hyaluronic serum; Losion dan serum; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Sabun; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tapal gigi; Tissue wangi
basah; Vitamin C serum; bedak; bedak tabur; bedak untuk wanita dan anak-anak; blau cuci; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk pewangi anti bau badan; kosmetik dan sediaan kosmetik; krim pemutih kulit; krim penghilang bulu; losion
kosmetik; losion setelah bercukur; minyak wangi; sampo dan kondisioner rambut; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
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wajah; soda pemutih; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet;
susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:32:24
540   EtiketDID2022100631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok BS/12 RT 012 RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

Harjono Sutanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAN YOUTH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau pandan, biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman

kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; minuman
kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:33:21
540   EtiketDID2022100632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Y NO 33 KEBON BARU RT 003/10 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14130

NOVIA EKA HARI SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QR Pastryhouse + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu muda,putih,lilac
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue pastry===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:36:37
540   EtiketJID2022100633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No.135 A Rt 008 Rw 11, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420

LAILA RAHMA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Catering SYISUKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih,Hitam,Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:36:45
540   EtiketDID2022100634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MOROSEMO RT. 003 RW. 014, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 62382
PT. INOVASI BUMI LESTARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROOTANI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau; Gradasi Jingga dan Kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; pupuk; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk kandang; pupuk majemuk; pupuk

mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:38:24
540   EtiketD102022100636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSB.Delta Tiara no.103 RT.021 RW.007 Ds.Kel.Ngingas, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

KUSHENDRIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SS 02 TAHTA + LOGO/LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HITAM, HIJAU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Produk-produk benih pertanian; Sayuran segar;

benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; bibit;
bibit tanaman; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran,
kacang-kacangan dan biji-bijian; bunga alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:38:43
540   EtiketDID2022100637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN MARUNDA BARU 111 BLOK G1 NO 34, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14150

RIRIN  KARINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Brayyy'Rin'Food And Snack
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam,merah muda,kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:38:48
540   EtiketDID2022100638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS. Cokroaminoto No. 51 A Kel. Pandau Hilir Medan , Kota Medan, Sumatera
Utara

YANSEN INDAYANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZUNA
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan anjing; makanan hewan peliharaan; makanan kucing; makanan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:39:42
540   EtiketDID2022100639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK SUNTER GARDEN BLOK B-9 KAV. NO. 1-A, SUNTER AGUNG,
TANJUNG PRIOK , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. RESWARA MADYA MANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANNA NAKED RECIPE + LOGO MNR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MANNA NAKED RECIPE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daging asap; daging masak; daging olahan asap; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak;

potongan daging sapi; produk daging olahan; produk daging sapi; produk yang terutama terdiri dari daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:40:23
540   EtiketDID2022100640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-8405, JAPAN
AGC Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNFORT (LOGO)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SUNFORT = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Abu-abu, putih dan tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===kaca jendela untuk bangunan; kaca jendela, selain kaca jendela kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:40:39
540   EtiketD212022100641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Dusun II Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, 38657

Fitri ani Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATTHORIQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna kuning emas pada tulisan Atthoriq melambangkan keagungan dengan bunga rafflesia di atas tulisan Atthoriq sebagai

wujud keaslian produk berasal dari provinsi bengkulu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus jahe [minuman]; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; gula; gula tebu; kopi; seduhan herbal

berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Halaman 524 dari 604



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:40:56
540   EtiketD212022100642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SIDO AGUNG RT.05 RW.04, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, 38657
SITI JULAIKAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEYEK ANJUNI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat, hijau, merah, hitam  dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Rempeyek; Tepung peyek; keripik kacang

(gula-gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:41:28
540   EtiketJID2022100643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartement Tera Residence Tamansari, Lantai 5. Jl. Tera No. 28, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40111

PT INOVASI KESEHATAN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa konsultasi perangkat lunak; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)

berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT),
komputasi, dan komputasi awan; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain
yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; Pembuatan perangkat lunak;
Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan konsultasi,
layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer,
peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam,
perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan
komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan
interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak
aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis
data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
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menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Rekayasa perangkat lunak komputer; bantuan teknologi informasi
kepada pihak lainnya secara berlangganan; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak aplikasi, atau
pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak komputer; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan teknologi informasi; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; integrasi
perangkat lunak komputer; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; konfigurasi perangkat lunak
komputer; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultasi teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer dan
jaringan transmisi data; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan
komputer global; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan konsultasi di bidang teknologi informasi;
layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis);
manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; menyediakan informasi berkaitan dengan
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat
lunak; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi informasi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara
online untuk pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi,
dan pengelolaan infrastruktur pusat data; penyesuaian perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak; rekayasa
Perangkat Lunak; rekayasa teknologi informasi [TI]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:41:39
540   EtiketD102022100644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSB.Delta Tiara no.103 RT.021 RW.007 Ds.Kel.Ngingas, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

KUSHENDRIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SS 01 NIRWANA + LOGO/LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Produk-produk benih pertanian; Sayuran segar;

benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; bibit;
bibit tanaman; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran,
kacang-kacangan dan biji-bijian; bunga alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:43:44
540   EtiketDID2022100645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karamaja RT/RW. 002/001,Kel/Desa Bonto Cinde, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi
Selatan, 92451

Abdul Kadir jailani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Myroslava Kaniya
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Myroslava adalah orang yang ditakdirkan berjaya
Kaniya adalah jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurnah

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas besi; Amplas

cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan kimia sebagai
komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.;
Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang
dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk
mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan
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pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin
mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan
dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan
binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal
untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak
untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran
tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up;
kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur;
make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik;
sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun
mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gincu; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim flek (kosmetik); Krim
kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher;
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan);
Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim
untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim
wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim,
minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Lak rambut; Lembaran kertas
yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang
diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban,
cakram dan roda abrasif; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan
Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum;
Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk
rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh;
Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik);
Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat
sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker Wajah; Masker pelembab kulit;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah
pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan
dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran;
Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion
untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pasta cuci tangan
(non-medis); Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca
mobil; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi;
Pembersih karpet; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan;
Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pencuci tangan;
Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyeka sekali pakai
yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perawatan anti-
penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis
dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan
rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan
untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
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mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan
bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme
tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan
mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab
untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih untuk campuran air
wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi
(tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan
pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau
penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit non-
obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna
kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan setelah bercukur;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan
pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk
medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan
untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk
keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara
vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari
sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk
mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Semprotan pembersih karpet; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik);
Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat
(kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan
lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada
badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan
dan penghapusan; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas
untuk cucian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air toilet biasa; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; anti keringat; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan
rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan
mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pembersih untuk
membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk
rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk
rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir tanpa
obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-
dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta;
basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas [astringen]; bedak;
bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang
lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi;
bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau;
bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran;
butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan
pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat kuku; cat
kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; celak mata; cologne setelah bercukur; cotton
buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cuci buah dan sayuran; dandan; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih
keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
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deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran, spray untuk anti keringat
dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen
pencuci piring cair; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah
tangga; diamantine [abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens wajah; esensi badian;
esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma;
garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam
pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi;
gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel
untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci
tangan; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glasir pati untuk keperluan binatu; glitter kuku;
greasepaint; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan
barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; highlighter (kosmetik); hio;
ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk mandi shower; kain amplas; kain dan kertas
abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi untuk pemolesan;
kain make-up dari kapas; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk
kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kemenyan; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari
gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias
yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar
noda pada wajah; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih
make-up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim
kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih
gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku
buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lapisan atas
cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; lem
untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk
penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk
lantai; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion
dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion
dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur
kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion
kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk
melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut;
lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim
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perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion
untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion
dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa
bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat
dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam
proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat
musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi
dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut
kemiri; minyak rambut orang aring; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair];
mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat
kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan
untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam
bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi
cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta
gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab anti-
penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion
dan krem untuk badan dan kulit; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata
rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan
semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur)
seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan pribadi;
pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung
obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas
akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah
pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena
cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah;
pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
kapur; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil blush on; pensil
eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit;
penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; peralatan
mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat
untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim
(Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub
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wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris
[wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan
mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik];
primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi;
sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu;
sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi,
butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi
yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal
aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik];
salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sealant polimer untuk
membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk
merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan
dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit
dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-
obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut
[sediaan highlight]; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik
untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi
busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran
(shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan
peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan menghapus make-up;
sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan
pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan
pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan
pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan,
penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengeritingan dan
pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik];
sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
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sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi
menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi
rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk
membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk
membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles,
mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman
mengkilap; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat
atau minyak; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;
sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit;
sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk
digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil;
sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu
dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan
pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kamar beraroma; semprotan linen
beraroma; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo dan
kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik
untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip napas menyegarkan; strip
wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu setelah
dicukur; susu setelah matahari; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet
pembersih gigi tiruan tanpa obat; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat
lipstik; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan
sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan
pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato
yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan
pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; wangi-wangian; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah
tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:44:57
540   EtiketJID2022100646
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembangan Utama K-1 RT 007 RW 008 Kelurahan  Kembangan Utara, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

WINNIE WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUMAMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Numami adalah gabungan dari dua kata, diantaranya : Nu artinya New/Baru dan Umami artinya
savoury/gurih

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Catering makanan sehat; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa
pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Katering makanan dan minuman; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan menjemput makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa
katering; jasa katering bisnis; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa memasak makanan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman; katering
makanan dan minuman untuk institusi; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan
makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering luar; layanan katering
untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan makanan dan
minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu;
pemesanan jasa katering; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; restoran, bar dan layanan katering; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:45:50
540   EtiketD102022100648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSB.Delta Tiara no.103 RT.021 RW.007 Ds.Kel.Ngingas, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

KUSHENDRIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SS 03 BRAHMANA + LOGO/LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HIJAU, MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Produk-produk benih pertanian; Sayuran segar;

benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; bibit;
bibit tanaman; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran,
kacang-kacangan dan biji-bijian; bunga alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:52:01
540   EtiketJID2022100649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Barat 25 Blok B. 22 / 3 RT.007 RW.010, Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara - DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

ALLAN YUDA PATRIA LAI WIE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE BUNGSU 89 + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Coklat, Hitam, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa resort; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki

lima); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran masakan panggangan daging, ayam,
ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung
makan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa katering; kedai ayam
goreng; layanan bistro; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kantin; layanan kedai
minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman;
menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara
olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; penyediaan ruang-ruang dan
akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta,
perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan
ruang serba guna; restoran swalayan; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:55:35
540   EtiketDID2022100651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Kalbe Business Innovation Centre, Jalan Pulogadung No. 23, Kavling Nomor
II G 5 KIP Lantai 3 Unit C, Kelurahan Jatinegera, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
13930, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT KALGEN DNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kalgen DNA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, abu-abu, biru, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk

tujuan medis; reagen diagnostik klinis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 16:55:44
540   EtiketJID2022100652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karang Anyar Jl. D Raya RT016/002 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10740

Sri Nurwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  D’nabila
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Hitam, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan katering; Warung makan; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang

dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; persiapan makanan dan minuman; rumah makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:00:13
540   EtiketDID2022100653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Kalbe Business Innovation Centre, Jalan Pulogadung No. 23, Kavling Nomor
II G 5 KIP Lantai 3 Unit C, Kelurahan Jatinegera, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
13930, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT KALGEN DNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kalgen DNA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, biru, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk

tujuan medis; reagen diagnostik klinis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:05:03
540   EtiketJID2022100654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Industri XII RT 002 RW 001, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Rendy Mahaputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Glucare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan konsultasi di bidang kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:05:43
540   EtiketDID2022100655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Rukan Permata Kota, Blok P No.18-26, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14440

Herdadi Adihia Mahyudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAMAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Emas, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:06:32
540   EtiketDID2022100656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Old No. 4, New No. 181/1, 6th Avenue, Thangam Colony, Anna Nagar West,
Chennai, Tamil Nadu, India, 600040

A.D. PADMASINGH ISAAC Trading as : AACHI SPICES & FOODS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Zain Isnaeni Adnan MBA. MIP.
32nd Floor, Tempo Scan Tower, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AACHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Tulisan "Aachi" dalam lingkaran oval merah dengan garis batas kuning, emas dan batas abu-abu dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti, kue pastry dan gula-gula; cuka; cuka, saus [bumbu]; es yang dapat dimakan; es-es; garam, mustard; gula, madu,

sirup; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; ragi, baking powder; rempah-rempah; tepung dan
sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:14:11
540   EtiketD212022100657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Padang Jaya RT 01 RW 11 Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu
Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, 38657

SITI MUSTAQIMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tripel NF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru muda dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:14:24
540   EtiketDID2022100658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CHERINE PEDIA, S.H., MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, Ph.D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RS Orthopedi SIAGA RAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Map [alat tulis menulis]; alat tulis kantor; almanak; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; brosur cetak;

buku; buku harian; buku kwitansi; cap [stempel]; formulir kosong; formulir yang dicetak sebagian; formulir, dicetak; kantong
kertas atau plastik untuk kemasan; kartu tercetak; kartu-kartu; katalog; kertas kop surat; kotak kemasan kardus; materi
pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan
kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; pena untuk menandai [alat tulis]; poster; potret; publikasi tercetak;
sampul [alat tulis]; spanduk kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:16:46
540   EtiketDID2022100659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MR SUDARMAN GANDA SUBRATA LR SUKAMULIA NO 2225 RT. 029 RW.
008, SUKAMAJU - SAKO, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30164

PT. ASIDO BIMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABMED & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ABMED Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Merah Tua, dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat suntik untuk keperluan medis; Masker bedah sekali pakai; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); alat

suntik obat; infus set; jarum suntik; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan
medis; kantong urin; kateter medis; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk
keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:19:04
540   EtiketJID2022100660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mesjid Bendungan 2 No. 53, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13630
Ali Zaynal Abidin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Kumite
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyelenggaraan kompetisi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:19:28
540   EtiketJID2022100661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia Rt 04 Rw 013 Kel.Pademangan Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14420

IRWAN BASRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A3 NET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa telekomunikasi; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:20:59
540   EtiketDID2022100662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kebon Jeruk DPR II No. 9 RT012/RW002, Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

MAISAROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAFIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh Tarik; Teh latte; Teh lemon; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman es berbahan dasar

teh; minuman teh boba; teh buah; teh melati; teh susu berbahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:21:20
540   EtiketJID2022100663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CHERINE PEDIA, S.H., MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, Ph.D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RS Orthopedi SIAGA RAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan

kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan;
Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit
dan profesional medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; jasa layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan
kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan
ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan
klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan
penilaian kesehatan individu; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan;
layanan rumah sakit; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan
pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan
kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan
perawatan kesehatan; perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:26:21
540   EtiketDID2022100664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CHERINE PEDIA, S.H., MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, Ph.D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RS Orthopedi SIAGA RAYA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Map [alat tulis menulis]; alat tulis kantor; almanak; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; brosur cetak;

buku; buku harian; buku kwitansi; cap [stempel]; formulir kosong; formulir yang dicetak sebagian; formulir, dicetak; kantong
kertas atau plastik untuk kemasan; kartu tercetak; kartu-kartu; katalog; kertas kop surat; kotak kemasan kardus; materi
pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan
kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; pena untuk menandai [alat tulis]; poster; potret; publikasi tercetak;
sampul [alat tulis]; spanduk kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:30:34
540   EtiketD212022100665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Semangka 4 RT 12 RW 04 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota
Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38226

TANTI NURHAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Basreng Stick  " Aa "
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, mereah, coklat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:32:06
540   EtiketDID2022100666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CHERINE PEDIA, S.H., MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, Ph.D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Map [alat tulis menulis]; alat tulis kantor; almanak; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; brosur cetak;

buku; buku harian; buku kwitansi; cap [stempel]; formulir kosong; formulir yang dicetak sebagian; formulir, dicetak; kantong
kertas atau plastik untuk kemasan; kartu tercetak; kartu-kartu; katalog; kertas kop surat; kotak kemasan kardus; materi
pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan
kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; pena untuk menandai [alat tulis]; poster; potret; publikasi tercetak;
sampul [alat tulis]; spanduk kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:35:49
540   EtiketDID2022100667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Greenville II no.37, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40226
Santhy Melina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Holycare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)

untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen
untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa penjualan eceran
dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
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berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; layanan
grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan ritel untuk alat
kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan
untuk manusia; toko alat kesehatan===
===Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat
medis monitor Ritme jantung; Alat medis pensil ESU berfungsi untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Instrumen
dan peralatan medis dan bedah; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan medis; Peralatan
Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi
didalam ruangan modular; Peralatan dan perangkat medis yaitu monitor dan sensor pasien nirkabel; Peralatan medis
pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan pernapasan medis
untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan uji diagnostik medis; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan;
magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan
dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan
instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak
dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis untuk pengujian keberadaan
antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perangkat untuk menyuntikkan obat-
obatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:35:58
540   EtiketJID2022100668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CHERINE PEDIA, S.H., MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, Ph.D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan

kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan;
Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit
dan profesional medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; jasa layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan
kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan
ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan
klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan
penilaian kesehatan individu; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan;
layanan rumah sakit; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan
pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan
kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan
perawatan kesehatan; perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:38:00
540   EtiketJID2022100670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Rajawali Level 7 Unit 1, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT DKATALIS DIGITAL LAB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handi Putranto Wilamarta S.H., B.A., M.B.A.
Jl. Denpasar Raya Blok C4, Nomor 24, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DKatalis
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Royal Purple dengan kode warna HEX:#501556, CMYK: 71 100 30 28, RGB: 80 21 86
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktivitas konsultasi komputer; Jasa konsultasi dalam bidang internet, www dan jasa keamanan jaringan komunikasi, jasa

keamanan informasi; Konsultasi komputer; Layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan
inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan informasi; Memberikan layanan konsultasi
untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; informasi,
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas
online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan
membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa konsultasi
teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
konsultasi komputer di bidang keamanan data komputer; konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi pemasaran;
konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan;
layanan komputer, yaitu, layanan teknologi informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen
infrastruktur komputasi virtual, layanan jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan konsultasi komputer; layanan
konsultasi komputer di bidang aplikasi manajemen pengiriman; layanan konsultasi komputer, yaitu, advis untuk desain,
seleksi, dan penggunaan sistem dan piranti keras komputer; layanan teknologi informasi; penyedia layanan outsourcing di
bidang konsultasi teknologi informasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan situs web yang
menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi;
saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang berhubungan dengan desain
perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:38:49
540   EtiketJID2022100671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MESJID HABITAT TERACE RESIDENCE NO. F.4 RT. 007 RW. 010 KEL.
CIATER - KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten

RONNY HERTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAPEVORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; layanan pemasaran untuk orang lain; minimarket; pengecer toko serba

ada===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:38:59
540   EtiketJID2022100672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CHERINE PEDIA, S.H., MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, Ph.D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RS Orthopedi SIAGA RAYA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan

kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan;
Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit
dan profesional medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; jasa layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan
kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan
ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan
klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
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berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan
penilaian kesehatan individu; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan;
layanan rumah sakit; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan
pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan
kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan
perawatan kesehatan; perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:40:11
540   EtiketJID2022100673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alam Hijau E2/32, RT/RW: 001/007, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60219

Hendryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FUKU SAWA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FUKU SAWA + LOGO merupakan suatu penamaan. FUKU SAWA (25) Daftar No. IDM000910978
591 Uraian Warna : biru, abu-abu, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Toko online yang

menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko perlengkapan bayi; toko; toko online; toko retail yang menyediakan dan
menjual barang-barang kebutuhan bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:51:46
540   EtiketJID2022100675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Batur V No. 117, RT.005 RW.005, Kel Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota
Depok, Jawa Barat, 16417

FITRIANA UTAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hatta Property & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hatta Property Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa
penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen
dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; investasi properti dan
layanan manajemen; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan manajemen real estat dan properti; manajemen
penyewaan properti; manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat dan properti; memberikan informasi real estat
yang berkaitan dengan properti dan tanah; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; penyewaan properti komersial,
industri, ritel dan perumahan; penyewaan real properti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 17:53:55
540   EtiketDID2022100676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bunga Tanjung Lrg. Bunga Palem No.12, Watu-Watu, Kendari, Sulawesi Tenggara
STEVEN STENLY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SCENT SITIVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pembersih toilet; Penyegar udara ruangan;

Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Produk perawatan kulit; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sampo;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; bahan pembersih untuk
membersihkan permukaan; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen; deterjen
pencuci piring; gel mandi; kit kosmetik; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; losion untuk tubuh; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak wangi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan
binatu; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; semprotan penyegar kain beraroma; wewangian, minyak esensial; zat pelembut untuk keperluan
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:10:56
540   EtiketDID2022100677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sutorejo Tengah 14/7, Surabaya
JIMMY TANDARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XBOOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===buku; buku gambar; buku memo; buku mewarnai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:16:16
540   EtiketDID2022100678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Besar XIII RT004/005 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

Eicha Sutini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kane Drink
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah dan minuman buah; Minuman jus buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:17:15
540   EtiketDID2022100679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Bizpark Blok C/03, Waru, Sidoarjo
ALFRED TASIJAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGICHELLE BEAUTY CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Ungu, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk

perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan
mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada wajah; cat kuku dan penghapus cat kuku; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim non-obat untuk scrub
wajah; krim wajah dan tubuh; losion dan semprotan untuk muka; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai
setelah berjemur matahari; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; pasta gigi
tanpa obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pencuci muka;
sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan
pemutihan kulit; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:18:31
540   EtiketDID2022100680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KP. RAWA KOPI, RT. 003/RW. 004, KEL. GAGA, KEC. PAKUHAJI, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15570

SUTINO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
PT RUMAH PATEN INDONESIA  MULA by Galeria Jakarta.  Cilandak Town Square
Basement Level.   Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RYC + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RYC = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker pelindung untuk pengendara; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; dudukan untuk

kamera helm; helm; helm kecelakaan; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk tinju; helm penyolder; helm sepeda; helm skateboard; jaket untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kacamata olahraga; kacamata pelindung; lampu keamanan helm
[lampu keamanan berkedip]; masker anti polusi untuk bersepeda; masker debu; masker pelindung; masker untuk perlindungan
terhadap debu; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pakaian dan sarung tangan
untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan pelindung; tali dagu untuk
helm untuk pengendara sepeda motor; tas helm===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:22:18
540   EtiketJID2022100681

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Bizpark Blok C/03, Waru, Sidoarjo
ALFRED TASIJAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGICHELLE BEAUTY CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan bantuan bedah; Layanan perawatan kulit; Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Perawatan

kecantikan; Salon perawatan kulit; bedah kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; higienis dan perawatan kecantikan untuk
manusia; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa tata rias kosmetik; jasa tes psikologi online;
konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; layanan ahli
kecantikan; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah
dan warna kulit seseorang; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan
kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran hewan; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan konsultasi rias
online; layanan kosmetik; layanan manikur dan pedikur; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan kesehatan dan
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kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan
kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan tubuh kosmetik;
layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan salon kuku (nail shops); layanan salon rambut (hair shops); layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran
tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik;
layanan tato alis; layanan tato kosmetik; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan
salon kecantikan; memotong rambut; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan
perawatan kulit; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik,
kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan informasi mengenai penggunaan
dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; pelayanan medis;
penghapusan laser tato; penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia
atau hewan.; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan; perawatan laser
kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser
kosmetik tato; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit wajah; pijat refleksi; sauna,
pemandian, layanan pijat dan terapi; tata rambut; tato===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:25:05
540   EtiketJID2022100682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl DR Ide Anak Agung Gde Agung, Lot#5.1, Menara Rajawali Lt. 18, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT Networks Indonesia Aku

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Networks adalah koneksi atau jaringan komunikasi
591 Uraian Warna : Orange merupakan huruf N dengan arti kreatif dan kebebasan, putih mengartikan huruf i dengan arti keseimbangan, titik hijau

merupakan kesatuan dari huruf i yang berarti keamanan, dan biru mengartikan huruf A artinya kepercayaan.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak ponsel; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan

dalam menyediakan komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-
jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan
peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau
menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio, video dan
multimedia; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan masalah dalam kaitannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, memvirtualisasikan dan
mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon lokal dan daerah yang luas; Konsultasi teknologi di bidang perangkat keras
komputer perangkat lunak komputer kecerdasan buatan jaringan komunikasi elektronik dan seluler telekomunikasi e-
commerce distribusi konten sistem keuangan pengelolaan dan penyimpanan data transportasi teknologi dan outsourcing
bersih; Layanan informasi yang terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem
percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui
cloud; Layanan konsultasi terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan
untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik, verifikasi
identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem perangkat
lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen identitas,
otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak pengenalan
wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman keamanan
komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Pembuatan
perangkat lunak; Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat lunak keamanan dunia maya; Penyediaan
konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak
komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori
genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa
komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan
dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat
lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan
basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer
[bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di
jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan
memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer,
peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan
instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin
yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi
informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan
hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi
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melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis
informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan /
atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer
pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan,
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk layanan ruang obrolan online;
Penyediaan perangkat lunak visi yang tidak dapat diunduh online yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan
menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan memproses data di awan;
Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline
dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, jaringan komputer,
intranet, dan Internet; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kedokteran; desain dan pengembangan perangkat lunak
operasi jaringan pribadi virtual (VPN); desain dan pengembangan sistem navigasi dan perangkat lunak perencanaan rute;
desain perangkat keras komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak; desain perangkat lunak komputer di bidang
keuangan dan perbankan; desain perangkat lunak pengolah gambar; desain, pengembangan dan pemeliharaan perangkat
lunak telekomunikasi; diagnosis masalah perangkat keras komputer melalui penggunaan perangkat lunak; duplikasi perangkat
lunak komputer; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; instalasi perangkat lunak komputer; integrasi
perangkat lunak komputer; jasa device-as-aservice (DaaS), seperti menyediakan komputer, perangkat keras computer,
perangkat lunak komputer, mesin cetak/printer, bahan untuk pencetakan, perangkat tambahan yang dihubungkan ke
komputer; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; jasa penyedia perangkat
lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman,
dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa-jasa
dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah perangkat
keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah
di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan
perangkat keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan
sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola kendaraan berjaringan;
jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk pengenalan suara
dan pemahaman bahasa alami; kalibrasi perangkat lunak komputer; konfigurasi perangkat lunak komputer; konsultasi
teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan periferal komputer melalui helpdesk;
konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-
masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat
lunak; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; memperbarui
perangkat lunak; men-debug perangkat lunak komputer untuk orang lain; mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak
komputer; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan
teknologi perangkat keras dan perangkat lunak biometrik untuk transaksi e-commerce; menyediakan penggunaan sementara
aplikasi online dan perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-
sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon,
potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; menyediakan perangkat lunak untuk layanan pemetaan;
menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk transaksi
pembayaran; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai perangkat lunak antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk semua hal di atas; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pembuatan perangkat
lunak; pemeliharaan perangkat lunak; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemrograman
perangkat lunak untuk platform Internet; penelitian perangkat lunak; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak basis
data komputer; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak; pengembangan perangkat
keras komputer; pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; pengujian perangkat
keras dan perangkat lunak komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer;
penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem pembayaran
online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara pedagang dan
pelanggan; penyesuaian perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak; penyewaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan perjalanan; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi
perangkat lunak.; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain yang terdesentralisasi; rekayasa Perangkat
Lunak; rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:29:12
540   EtiketDID2022100683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Batu Ampar III No.33, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13520
Andri Idaman
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMORI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi;

Minuman suplemen berbahan baku herbal; Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Ramuan herbal
tradisional; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; suplemen dan sediaan
herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:30:29
540   EtiketDID2022100684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mayjend Sungkono No.36, Surabaya
ARIEF SETIAWAN LIEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYUSHUKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, biru, coklat, ungu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dasar kasur; Kursi bayi; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak-rak untuk

perabot; alat untuk membantu bayi berjalan; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal kasur; bantal leher; bantal menyusui;
bantal penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal posisi
kepala untuk bayi; bantalan kursi; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks untuk bayi; buaian berbentuk
keranjang untuk bayi; cermin; dipan untuk bayi; furnitur bayi; furnitur untuk bayi dan remaja; gerbang pengaman dari logam
untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; guling; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur pegas;
keranjang bayi; kursi [perabot]; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi
mandi untuk bayi; kursi tinggi untuk bayi; lemari; meja; meja ganti popok bayi; meja ganti untuk bayi; pelindung bumper untuk
boks bayi; pelindung bumper untuk boks bayi, selain seprei; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; playpens untuk
bayi; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan
gantung; tempat tidur bayi; tempat tidur untuk bayi; tikar untuk playpens bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:30:59
540   EtiketDID2022100685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petogogan II No. 29 Pulo Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

NATALIANI MAWARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dr.Nat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Barang

kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak
tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel
mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit;
lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir;
pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan
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wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum
kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim
(kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk
anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder
dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non
Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk
keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik
cair; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik
dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Batang; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari
untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat (Kosmetik); Spray
wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun
dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak kosmetik; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; garam mandi kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
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kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi
[untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit tabir surya; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam
[kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan
kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim pijat kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik;
lipstik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk
aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk
kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pencuci tubuh
(sabun) bayi; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan
susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk sabun; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun
batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk
mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun deterjen;
sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi;
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sabun-sabun; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations)
yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi
untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum
kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum penataan
rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya
berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tata rias
dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tisu basah untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:34:43
540   EtiketJID2022100686

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok V No.47-48, Kelurahan Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11510

Santosa Kadiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADESCO FARMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lahan pertanian yang memproduksi sayur, buah dan bahan makanan lainnya dengan teknologi modern
untuk menghasilkan produk berkualitas serta memberikan pelatihan bagi petani lokal sehingga mampu
memberikan kontribusi bagi bangsa dalam hal swasembada pangan

591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan wedang ronde; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Eceran dan grosir minuman;

Eceran dan grosir toko roti; Jasa distribusi; Jasa eceran hypermarket; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui
internet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang
dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang
berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan ritel department store; Layanan ritel toko serba ada online;
Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel
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online; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak
hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Toko barang-
barang grosir; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko online di bidang makanan dan
minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; analisis pasar
biji-bijian; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail
sehubungan dengan hadiah; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan
ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan
dompet kulit; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman
dan pembibitan; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan pertanian;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel
online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara
daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:34:57
540   EtiketDID2022100687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAJAWALI TIMUR NO. 101, RT. 009/RW. 002, KEL. DUNGUS CARIANG, KEC.
ANDIR, Kota Bandung, Jawa Barat, 40183

RYAN WAHYUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIKARA SPA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NIKARA SPA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:36:03
540   EtiketDID2022100688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mayjend Sungkono No.36, Surabaya
ARIEF SETIAWAN LIEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYUSHUKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, biru, coklat, ungu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian dalam; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,

atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Syal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu
olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; atasan [pakaian]; baju hangat; celana; celana
panjang; gaun; jaket [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket
rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; piyama; sarung tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:36:46
540   EtiketJID2022100689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAJAWALI TIMUR NO. 101, RT. 009/RW. 002, KEL. DUNGUS CARIANG, KEC.
ANDIR, Kota Bandung, Jawa Barat, 40183

RYAN WAHYUDI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIKARA SPA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NIKARA SPA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa salon kecantikan; jasa spa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:39:09
540   EtiketDID2022100690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Puri 3 No. 23 RT. 003 RW. 008 Kel. Semanan Kec. Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Fransiskus Xaverius R R

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUK PERFORMANCE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan untuk poros transmisi; Baut roll timing; Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Cdi; Coil CDI; Kit karburator;

Peralatan penghemat bahan bakar untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin); Skep
Karburator; aparatur knalpot [bagian mesin]; bantalan mesin; bantalan poros [bagian dari mesin]; bantalan untuk poros
transmisi, menjadi bagian dari mesin; bearing (bagian dari mesin); blok mesin otomotif; blok silinder mesin untuk otomobil; busi
untuk mesin; bypass knalpot; camshafts mesin; dinamo; filter untuk mesin; generator listrik; gergaji [mesin]; injektor;
karburator; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor udara; kopling poros [mesin]; kopling poros menjadi bagian dari
mesin; kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling untuk mesin; mendorong kopling poros untuk
mesin; mendorong kopling poros, selain untuk kendaraan darat; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin jet, selain
untuk kendaraan darat; mesin untuk pengepakan dan pembongkaran; pelat tunggal untuk mendukung bantalan poros;
pengatur kecepatan untuk motor dan mesin; pengumpan karburator; pipa knalpot otomotif; piston untuk mesin; starter
tendangan untuk sepeda motor; starter untuk motor dan mesin; tali kipas untuk motor dan mesin; transmisi untuk mesin; unit
catalytic converter untuk knalpot kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:39:23
540   EtiketDID2022100691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 534 Teheran-ro (Daechi-dong), Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea

NATURE REPUBLIC CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yurio Astari S.E.,
Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2  Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shingmulwon
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Shingmulwon = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion pijat wajah; Minyak essensial; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Serum

untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pra-dibasahi; busa pembersih; dandan; kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim kecantikan balm; krim untuk mengelupas kulit
mati; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; memijat minyak dan lotion; minyak kolonyo; parfum; sabun untuk
penggunaan pribadi; sampo; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pijat tanpa
obat; tisu yang diresapi dengan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:40:17
540   EtiketDID2022100692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Gold Coast Tower Atlantik P36 P PIK RT. 001 RW. 006 Kel. Kamal
Muara Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halim Podiono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMPHITREX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru, merah, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Derek (alat pengangkat); Penarik udara terkompresi; Rantai pengangkut [bagian-bagian mesin]; Sabuk konveyor; Travel

crane; angkutan [bagian dari mesin]; aparatur mengangkat; crane bepergian biaya overhead; crane tetap; derek; derek lift;
derek listrik; derek truk; excavator; excavator hidrolik; floating crane; gantry crane [bridge crane]; kabel crane; kerekan;
kerekan hidrolik; kerekan listrik; kerekan mekanik; kerekan pneumatik; kontrol hidrolik untuk excavator; konveyor (mesin);
konveyor lift; konveyor pneumatik; menara crane; mesin pengangkut; mobile crane===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 18:55:15
540   EtiketJID2022100693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Patah Hati
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online

berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten
multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan klub penggemar (hiburan); Pengaturan dan penyelenggaraan Konser;
Penyediaan Informasi hiburan; acara talkshow (hiburan); distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang
menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan
outlet video-on-demand; instruksi bernyanyi; jasa klub penggemar; layanan hiburan; layanan hiburan langsung; layanan
karaoke; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan konser; mengatur konser;
menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; pelaksanaan konser; penyelenggaraan
acara hiburan langsung; produksi dan distribusi gambar bergerak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:01:39
540   EtiketJID2022100694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Patah Hati
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga
melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan
promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga,
musik, dan acara budaya lainnya; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:02:27
540   EtiketDID2022100695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. Wonorejo 2/49, RT/RW. 002/004, Tegalsari, Surabaya., Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60263

WAHYU SETIAJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Namju Skincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau Muda dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran

untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Sabun mandi; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower
dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair;
antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; baby oil [perlengkapan mandi]; batu tawas
[astringen]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; cairan pembersih; deodoran; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; esensi badian; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; kapur untuk make-up; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat
untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion setelah
bercukur; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up tubuh; mandi busa bayi;
masker tubuh; masker wajah memurnikan arang; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak
esensial aromatik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi
tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pemerah pipi; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sampo ketombe tanpa obat; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; semprotan antistatik untuk
pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:03:45
540   EtiketDID2022100696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur,
Depok, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Universitas Gadjah Mada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Previmin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, ungu, kuning, jingga, merah muda,

oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permen kenyal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:05:30
540   EtiketDID2022100697

730 Nama Pemohon : HARVARDY MUHAMMAD IQBAL, SH., MH

Halaman 554 dari 604



Alamat Pemohon : Paradise Serpong City, Cluster Vista Blok F8/51, RT. 003 RW. 006 Kel. Babakan,
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAW RI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandana anak-anak; Celana pelindung kaki; Ikat pinggang; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos

tanpa lengan; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Rompi anak-anak; Syal untuk menutup kepala; Topi kulit; baju kaos (t-shirt); band
leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; celana kasual; celana palazzo; celana panjang; celana panjang untuk
orang dewasa; celana pendek bersepeda; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai; helm liner [hiasan kepala];
hoodies; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket menjadi pakaian; jaket ringan; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jas hujan motor; jas hujan setelan; kaos; kaos kaki panjang; kaos oblong anak-anak; kaos polo;
kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja berkerah; kemeja bersepeda; kemeja lengan panjang; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dasar; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian luar
untuk pria; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi kulit; rompi tahan
angin; sandal kulit; sarung tangan; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu
bersepeda; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu gunung; sepatu mengemudi;
setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; syal yang melingkar di leher; topi kulit domba; topi pet [tutup
kepala]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:07:43
540   EtiketDID2022100698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Patah Hati
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jaket [pakaian]; kaos; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:13:40
540   EtiketDID2022100699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Patah Hati
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Stiker cetakan; kartu-kartu; katalog; majalah poster; notebook kertas; notebook kertas kosong; poster; stiker; tas jinjing

yang terbuat dari kertas===

Halaman 555 dari 604



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:18:49
540   EtiketDID2022100701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Paradise Serpong City, Cluster Vista Blok F8/51, RT. 003 RW. 006 Kel. Babakan,
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten

HARVARDY MUHAMMAD IQBAL, SH., MH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIDE WITH PRIDE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandana anak-anak; Celana pelindung kaki; Ikat pinggang; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos

tanpa lengan; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Rompi anak-anak; Syal untuk menutup kepala; Topi kulit; baju kaos (t-shirt); band
leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; celana kasual; celana palazzo; celana panjang; celana panjang untuk
orang dewasa; celana pendek bersepeda; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai; helm liner [hiasan kepala];
hoodies; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket menjadi pakaian; jaket ringan; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jas hujan motor; jas hujan setelan; kaos; kaos kaki panjang; kaos oblong anak-anak; kaos polo;
kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja berkerah; kemeja bersepeda; kemeja lengan panjang; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dasar; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian luar
untuk pria; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi kulit; rompi tahan
angin; sandal kulit; sarung tangan; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu
bersepeda; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu gunung; sepatu mengemudi;
setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; syal yang melingkar di leher; topi kulit domba; topi pet [tutup
kepala]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:21:33
540   EtiketJID2022100702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Pemersatu Hati
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online

berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten
multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan klub penggemar (hiburan); Pengaturan dan penyelenggaraan Konser;
Penyediaan Informasi hiburan; acara talkshow (hiburan); distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang
menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan
outlet video-on-demand; instruksi bernyanyi; jasa klub penggemar; layanan hiburan; layanan hiburan langsung; layanan
karaoke; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan konser; mengatur konser;
menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; pelaksanaan konser; penyelenggaraan
acara hiburan langsung; produksi dan distribusi gambar bergerak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:29:48
540   EtiketDID2022100703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUDI MULIA NO. 15 RT. 011 RW. 012 KEL. PADEMANGAN BARAT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

RAHMAWATI

Halaman 556 dari 604



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Key-Qo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Putu; Kue Talam; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Penyet; brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:34:29
540   EtiketDID2022100704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuk Raya Gg.las Rt.007/05, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11720

kevin halim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bio MIF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam merupakan warna netral , elegan dan kesan kuat .
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; tangki air tekanan; tangki air

toilet; toilet portable===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:45:27
540   EtiketDID2022100706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUNGAI BAMBU RT. 010 RW. 008 KEL. SUNGAI BAMBU KEC. TANJUNG
PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330

PUSPA HERMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Nastar Keju; kue kering kastengel; kue nastar; kue putri salju; nasi kotak; nasi

tumpeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:47:50
540   EtiketJID2022100707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Pemersatu Hati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda

Halaman 557 dari 604



511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga

melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan
promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga,
musik, dan acara budaya lainnya; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:50:40
540   EtiketDID2022100708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Cimanggu City Blok W5 No. 8, Kota Bogor, Jawa Barat, 16168
Aldino Satria Graha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Julis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional;
Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
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pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk
kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
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menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita
dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
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mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan batang korek kuping untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
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yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat kosmetik; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan
gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk
kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin
carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat
sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat untuk keperluan kosmetik; lilin
pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk
lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit
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[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata;
masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub
pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan aromaterapi; minyak esensial untuk
penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak
gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik;
minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah
buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut;
minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan
kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut;
minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan
matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut;
minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari;
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk
keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut;
minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
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obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan
binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan
pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok;
pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih
kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih
saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan
kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia
dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi
yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk;
pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan
penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih
cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih
selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut;
pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk
tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles];
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum
ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai;
penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang
lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis;
penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan;
peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar
kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan pembersihan gigi;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
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yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan
medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah;
riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal
mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian
dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah
tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah
tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
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peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
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mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker
seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip
pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal;
sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pasta
gigi padat; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips
kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan
pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan
pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu
sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan
lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yurio Astari S.E.,
Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2  Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALORANT CHAMPIONS TOUR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : VALORANT CHAMPIONS TOUR = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 38, 9, 41, 25, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Spanduk dari kertas; alas piring dari kertas; album foto; album memo; bendera kertas; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta

dari kertas; gambar; kantong kertas; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu pos; kartu trivia [bahan ajar]; panduan
strategi untuk permainan; panji-panji kertas; poster; stiker; taplak meja dari kertas===
===Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui jaringan komputer global dan lokal; Transmisi elektronik nirkabel atas
data, gambar dan informasi; layanan streaming video, audio dan televisi; menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan
dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel;
transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi
lainnya; transmisi rekaman suara dan visual melalui jaringan===
===Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Konten media digital yang dapat diunduh
menjadi video rumahan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan
otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer
untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program komputer untuk
digunakan secara online dan di dunia maya online; display elektronik yang dinamis (digital signage); komputer; materi digital
yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); media digital yang dapat diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; musik digital yang dapat diunduh; perangkat keras komputer; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengelola layanan koleksi digital- pasar untuk transaksi- dan registri menggunakan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) untuk koleksi digital token label putih yang
tidak dapat dipertukarkan; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak
realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-
visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; periferal komputer; podcast yang dapat
diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang musik dan hiburan;
rekaman audio dan visual podcast buku majalah terbitan berkala rekaman musik film sinema dan acara televisi yang dapat
diunduh; rekaman suara===
===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer
dan video melalui suatu situs web; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer
dan permainan video; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs
web; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; perekaman suara yang tersedia melalui
stream online; perekaman video yang tersedia melalui stream online===
===Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Tidur; Pakaian bayi; Syal; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian];
bandana; celana panjang; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; gaun; ikat
pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos kaki; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus yang menyerap keringat dengan
penutup kepala; kemeja; kostum Halloween; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; mantel; pakaian; pakaian
kasual untuk  bersantai; pakaian penutup bagian luar; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; rok; sandal;
sandal selop; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; sweater;
topi===
===Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Permainan yang dimainkan di permukaan
datar; boneka bobblehead; boneka mainan berkarakter; game dadu; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan
dalam bermain video game; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; keypad game; konsol game; mainan
karakter fantasi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan yang bisa ditekuk; mesin permainan video; mouse game;
patung mainan; permainan dalam ruangan; permainan kartu; permainan papan; permainan peran; tokoh mainan koleksi;
topeng kostum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:52:03
540   EtiketDID2022100710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pengayoman No. 8, Panakkukang, Makassar
LO HOK KIONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINWARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21

Halaman 568 dari 604



510 Uraian Barang/Jasa : ===Gayung; Mangkok; Piring; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat untuk keperluan pribadi; alas piring dari plastik bukan
pengganti tekstil; bak sampah; baki sampah untuk hewan peliharaan; baskom [wadah]; botol minum; cangkir; cetakan es batu;
cetakan es batu untuk lemari es; ember makan siang; ember pel; ember pembilasan; ember plastik; ember sampah; gelas
plastik; kain pel; kotak makan siang; kursi toilet untuk anak-anak; lap pembersih; mangkuk [baskom]; mangkuk saji; mug; mug
keramik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur;
peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
piring meja; piring plastik; piring saji; piring untuk hidangan; rak bumbu; rak mandi plastik [caddies]; rak pendingin untuk
barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak roti panggang; sapu; sisir; spons mandi; spons
pel; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; tempat sampah; tong sampah; wadah dapur untuk nasi; wadah es; wadah
minum; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sikat gigi; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:52:18
540   EtiketDID2022100711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Pemersatu Hati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jaket [pakaian]; kaos; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 19:57:42
540   EtiketDID2022100712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Achilles Lantai 3, Jl. Panjang No. 29 RT. 008 RW. 001, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KREASI KARYA BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barisan Pemersatu Hati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Stiker cetakan; kartu-kartu; katalog; majalah poster; notebook kertas; notebook kertas kosong; poster; stiker; tas jinjing

yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:01:16
540   EtiketDID2022100713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Solo-Sukoharjo, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukohajo Jawa Tengah
, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. Ayo Menebar Kebaikan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PorseLUX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih karat; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih kaca;
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Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersihan untuk penggunaan
kamar mandi; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; produk pembersih untuk tujuan
pembersihan; sediaan pembersih peralatan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:01:55
540   EtiketDID2022100714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karang pasundan 6 no.30, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40616
Jerry Robento

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jeandra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Background warna hitam (#0000), huruf J pakai warna gold (#A4750C), huruf A pakai warna gold (#A4750C), kata jeandra

pakai warna gold (#A4750C)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];

antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil
[perlengkapan mandi]; bahan kikis; balsem, selain untuk keperluan medis; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; dasar untuk parfum
bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; kain dan kertas abrasif; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; lembar abrasif; lilin mobil; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up tubuh; mandi busa
bayi; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pasta abrasif; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab tubuh; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sediaan
abrasif; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; semprotan antistatik untuk pakaian; stiker seni tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab
setelah bercukur; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:03:59
540   EtiketDID2022100715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tarmizi Kadir No. 52 RT. 04 Pakuan Baru Jambi, Kota Jambi, Jambi, 36132
William Wijaya Chen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yolah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda,  Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung;

brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut;
keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan
ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti
berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Es krim dengan bahan dasar yoghurt;
Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Hamburger sandwiches; Roti, sandwich, biskuit; Saus (bumbu masak),
saus salad; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; dressing
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untuk salad; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim dan produk es krim; es krim
dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim
sundae; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; hamburger [sandwich];
kerucut untuk es krim; kue pai; kue untuk makanan ringan; makanan penutup es krim; marsmalow; minuman berbahan dasar
teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; pai yogurt beku; produk daging berupa sandwich burger;
produk es krim; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich
gulung; saus salad; saus untuk es krim; topping marshmallow; yogurt beku; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:08:07
540   EtiketDID2022100716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Permata Ijen D3 / 28 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Wates Kecamatan
Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur

Allis Martayanti Kornasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sie Crispy+Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye; Putih; Merah; Hitam; Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan ayam goreng; Singkong goreng; ayam goreng; ayam goreng tepung; daging goreng; kentang goreng;

kentang goreng singkong; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; makanan ringan berbahan dasar
kentang; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian,
sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing,
makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:17:16
540   EtiketDID2022100718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH SAMANHUDI NO. 22 D LANTAI 4, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

CV. CIPTA KARYA AKSATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: minne
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH JAMBU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian untuk olahraga; pakaian olahraga; pakaian untuk olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:17:53
540   EtiketDID2022100719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Empunala 497 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari,
Kota Mojokerto, Jawa Timur

Siti Rinawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Piafanda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning; Hijau; Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Kue-kue; kue-kue gurih; pia kacang===
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===Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Kue-kue; kue-kue gurih; pia kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:27:52
540   EtiketDID2022100720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Jl Asia 10 No. 20, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Gondrong,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten , Kota Tangerang, Banten,
15146

Suyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Candra Suratmaja S.P.,S.H.
Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMARTCLICK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SMARTCLICK = Klik Cerdas
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon

pintar dan PDAs; Kotak untuk pengeras suara; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; Speaker audio pintar; Tali jam tangan pintar; Telepon pintar berupa jam tangan; bantalan telinga
untuk earphone; baterai yang dapat diisi ulang; box speaker; colokan dan soket listrik; dudukan untuk telepon seluler;
earphone; earphone untuk telepon seluler; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS]
dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam-jam
tangan yang dilengkapi kamera; kabel data; kabel transmisi data; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pasang adaptor; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat baterai listrik
yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; smartphone dalam bentuk arloji; soket
listrik; speaker; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten
pribadi virtual; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; telepon pintar dalam
bentuk jam tangan; wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:29:23
540   EtiketDID2022100721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suronatan VI/4 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari, Kota
Mojokerto, Jawa Timur

Aniek Chalimah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJUTKU+LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah; Biru; Merah Muda; Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas Kulit; dompet; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit imitasi [tas]; tas; tas rajut; tas

rajutan; tas suvenir; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:29:25
540   EtiketJID2022100722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A, SCBD Lot. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta

PT FAZMO DANA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAZMO Bisa Gajian Tiap Hari + logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Penyediaan informasi mengenai analisis

manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; layanan pemrosesan data
di bidang penggajian; pemrosesan dan administrasi penggajian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:29:36
540   EtiketDID2022100723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Jl Asia 10 No. 20, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Gondrong,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15146

Suyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Candra Suratmaja S.P.,S.H.
Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Motivo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Motivo = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak untuk pengeras suara; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan

tembakau; Speaker audio pintar; Tali jam tangan pintar; Telepon pintar berupa jam tangan; bantalan telinga untuk earphone;
baterai yang dapat diisi ulang; box speaker; colokan dan soket listrik; dudukan untuk telepon seluler; earphone; earphone
untuk telepon seluler; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gulungan kabel yang
dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam
tangan pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam-jam tangan yang dilengkapi
kamera; kabel data; kabel transmisi data; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pasang adaptor;
pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; smartphone dalam bentuk arloji; soket listrik;
speaker; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk pemutar media portabel; telepon pintar dalam bentuk jam
tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:31:41
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUTERA MAGNOLIA 1 NO 9 ALAM SUTERA RT 001 RW 005, Kota Tangerang
Selatan, Banten

SO WEI YU STEPHANIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOHLEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Bata dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih
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untuk badan; Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan
binatu; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi
untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda;
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi
(tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan
pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan
penyegar udara; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan,
sediaan pembersih; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu;
Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar pelembut kain; Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna
alis; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas
pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; alis palsu; alis
palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan;
ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm rambut non-obat; balsem bibir tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif;
bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet;
basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu apung;
batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas
[astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa
untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine
[abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit
non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan
medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi
pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk
dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; greasepaint;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
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tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
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pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
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yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KALI ASIN 1 RT 003 RW 000, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
SITI NUR HABIBAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BV BEAUTY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas
kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan
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penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu;
Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari;
Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir);
Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian;
Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah
liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Warna alis; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan;
agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma;
alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan
pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor;
balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis;
band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan
toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air
toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu
apung; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas
[astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa
untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine
[abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit
non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan
medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi
pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk
dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; greasepaint;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
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kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
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cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
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tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:35:33
540   EtiketDID2022100726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Raya Sungai Pua Gang Tiagan II No. 41, Kampung Tiagan, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat, 26182

Rio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Malewa Basic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam. Putih, Kuning, Biru, Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana pelindung kaki; Kaos t-shirt; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,

kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; T-shirt; T-
shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-
shirt printing; T-shirt sablon; baju kaos (t-shirt); celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam pria trunk; celana
formal; celana kasual; celana olahraga untuk pria; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek denim; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek pria yang menjadi pakaian; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana pria; celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian];
jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; kaos t shirt; legging [celana panjang]; setelan celana untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:37:36
540   EtiketDID2022100727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARANGSONO RT 002 RW 002 , Kabupaten Demak, Jawa Tengah
AYU DIKA AGUSTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALL BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
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dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas
kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang
noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit
(tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi
basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; Zat untuk menurunkan kelembaban
untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian;
air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir
tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu
pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk
penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas [astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak
tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura
[minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk
wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran;
cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin
tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir
untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah
bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku;
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk
hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan
rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine [abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak
esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies
mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel
untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; greasepaint; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain
diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk
menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
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penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
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pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
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kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:38:50
540   EtiketDID2022100729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kawi XV/8 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Kota
Mojokerto, Jawa Timur

Agischa Eka Putri Yudismita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAZBIYYA GBY+LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah; Kuning; Putih; Hijau; Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seblak; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 20:44:58
540   EtiketDID2022100730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Kemerdekaan Km. 17, RT/RW. 003/005, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya,
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90243

NURLATIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Ai Yeu
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru,
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan
rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel
mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion
untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Highlighter krim (kosmetik);
Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu
wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit
sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan
untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk
bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim
untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel,
lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up
remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori;
Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak
memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi
dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat;
Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan
kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata,
pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk
digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum;
Vitamin rambut; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
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keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi;
bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas
dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit
tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi
tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar
bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan
padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan
wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu
dan garam; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion
bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah;
losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar
bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak jenggot; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki
rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum
dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; pasta gigi; pasta gigi bayi;
pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina
untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan
sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan
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rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak
wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun
deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo
untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-
dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan
sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim
dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum
kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:00:13
540   EtiketDID2022100732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Diamond Park Residence Blok A1/ 19, RT. 001 RW.003, Kel/Desa Wedi, Kec.
Gedangan, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur                               , Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

APRILIA DEWI PUSPITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APRIEL DNA BEAUTY GLOW + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim

muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bedak padat untuk wajah; Cairan untuk rambut (kosmetik); Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
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dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim tabir surya; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Larutan pembersih muka; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion pelindung
sinar UV; Losion perawatan kulit; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Perona Pipi; Produk perawatan kulit; Sabun jerawat; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah,
krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum
jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab
tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bedak; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan pembersih; dasar bedak
untuk kulit; deodoran; foundation cair; kosmetik; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim malam; krim malam [kosmetik]; krim pelembab; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit wajah;
krim siang; krim tubuh kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah dan tubuh; lipstik; losion; losion pemutih kulit
wajah; losion susu matahari kosmetik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang
untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; masker tubuh; masker wajah; minyak parfum; pasta gigi; pelembab; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab wajah; pencuci muka; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis;
perona mata; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pemutih gigi;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca
operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral,
atau minyak sari; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu pembersih wajah; susu wajah dan tubuh;
tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:02:08
540   EtiketJID2022100733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Ruko Mas Naga, Jl. Bintara No.2D, RT.001/RW.012, Bintara, Kec. Bekasi
Bar., Kota Bks, Jawa Barat , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17136

PT MUTIARA SUNNAH MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MSM TOUR & TRAVEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa perjalanan wisata;

melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan tur perjalanan wisata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:08:27
540   EtiketJID2022100734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Perumahan Taman Palem Lestari Blok A11 No. 1A, Cengkareng Barat,
Cengkareng, Jakarta Barat 11730., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11730.

PT. LIMA DUTA BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rita Wihardja S.H.
HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar  1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEK ASIH FARMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Sian dan merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; layanan apotek apotek===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:11:32
540   EtiketDID2022100735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBANGKITAN NASIONAL NO. 85  RT/RW : 003/005 , KEL. PENUMPING ,
KEC. LAWEYAN ,, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

M. SHOLIHIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hellonomi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hellonomi = Artinya berasal dari gabungan kata "hello" yang artinya sapaan dan kata
omi" yang artinya wanita muda ramah dan ceria. Jadi kata "hellonomi" adalah sapaan untuk wanita
muda yang ramah, ceria dan akrab.

591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Celana kerja; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Kaos t-shirt;

Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian Pria; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita; Sabuk dan
ikat pinggang untuk pakaian; Sepatu sekolah; Tudung (Topi); alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria; alas
kaki untuk wanita; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; celana; celana anak; celana panjang; celana
pendek; celana pria; celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); gamis; ikat pinggang;
ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket jas; jaket kulit; jas; jas
kulit; jilbab; kaos; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kaus kaki; kaus kaki olahraga; kemeja; kemeja [pakaian bisnis];
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian jadi; pakaian
olahraga muslim; pakaian pria; pakaian wanita; sandal; sandal jepit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria;
sandal untuk wanita; sepatu; sepatu bot *; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; syal dan jilbab; topi; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:20:45
540   EtiketJID2022100736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalideres Permai Blok G 1/24 RT. 003/RW. 014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ANDRIAN ANWAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANPANAMA HELM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi dan manajemen usaha; Jasa perdagangan; MINI MARKET; Menyediakan pusat

perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
TOKO SERBA ADA; Toko helm dan aksesoris helm; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi
barang dan jasa orang lain; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; bisnis pemasaran; jasa
periklanan; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau
jasa; layanan agen ekspor-impor; layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemasaran merek; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk
pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-
jasa; manajemen dan administrasi bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan jasa; pemasaran online; pemasaran produk; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan barang
dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi
global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; proses administrasi pesanan; toko; toko
grosir; toko online; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:40:03
540   EtiketDID2022100738

730 Nama Pemohon : Intuitive Surgical Operations, Inc.
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Alamat Pemohon : 1020 Kifer Road, Sunnyvale, California 94086
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTUITIVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : INTUITIVE = Nama badan hukum Pemilik Merek.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pegangan pisau [bagian dari mesin]; Pengontrol mekanik untuk mesin robotik; Robot (mesin); alat genggam, selain yang

dioperasikan dengan tangan; generator listrik; kompresor untuk mesin; lengan robot untuk keperluan industri; mekanisme
robot menjadi bagian dari mesin bongkar muat dan alat; mesin isap untuk keperluan industri; penanganan aparat robot; robot
industri; robot untuk membersihkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:41:57
540   EtiketDID2022100739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WIRAJATI, I BLOK A-4 NO.3 RT007/RW007, KEL.CIPINANG MELAYU, KEC.
MAKASAR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

AIDA RENATA ANJARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kala semerbak.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sabun kosmetik; bedak
wajah kosmetik; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; lulur kosmetik; masker kecantikan; minyak esensial;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk mencuci pakaian; susu pembersih untuk perawatan kulit===
===Karbol wangi pembasmi kuman; Wangi-wangian pengharum ruangan; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah
tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:44:49
540   EtiketJID2022100740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Industri IV Blok AD Nomor B09, RT. 004/RW. 003, Jatake, Kecamatan
Jatiuwung, Kota Tangerang, 15135, Kota Tangerang, Banten, 15135

PT Urban Indo Manufaktur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Urban Indo Manufaktur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pabrikasi pembuatan peralatan medis; pembuatan kustom perangkat medis untuk orang lain; perakitan komponen

elektronik khusus untuk perangkat medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:49:43
540   EtiketDID2022100741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Rawa Bugel No. 42, RT 002 RW 10, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17142

Ridwan Rusdiantoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPLASHROUTH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Splash adalah percikan atau suara yang muncul ketika suatu benda menabrak air. Routh adalah
banyak atau melimpah. SplashRouth adalah limpahan percikan atau guyuran air. Kata SplashRouth
diibaratkan hujan yang kehadirannya diharapkan membawa kebaikan.

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet
kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk
seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk
bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan
mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi
untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet pria (terbuat dari kulit);
Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan
kunci dari kulit imitasi; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang;
Kantong untuk tas pinggang; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper untuk membawa jas; Koper yang
dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Label untuk koper; Pegangan tas; Pegangan untuk tas; Penutup tas; Ransel, tas carry
all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk tas; Tali bahu untuk tas; Tali untuk tas; Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas
penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-
anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi  mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk
penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas
berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas buku;
Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat;
tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk
membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet
saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas
besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas
kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung;
Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas
olahraga; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas pinggang; Tas pria;
Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel
kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas
surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas
tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper,
dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas
untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas-tas; Tempat kartu [dompet]; barang bawaan adalah tas; dompet; dompet
(barang kulit); dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi;
dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet
kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet
kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit;
dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet
kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas
tangan]; dompet malam [tas]; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet
serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet
untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan
[dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet
yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat
digunakan kembali]; grip [tas]; kantong (tas) anti air; kasing kartu kredit [dompet]; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori;
koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua
bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas
punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper
dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper
termasuk koper dengan roda.; koper troli; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet
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[purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin
[kulit imitasi]; label bagasi kertas; omamori-ire [tas pesona]; payung; pegangan untuk memegang tas belanja; pemegang koin
dalam bentuk dompet; penutup kain untuk tas travel; penutup tas; portofolio tipe tas kerja; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai
dompet; sarung koper; tag tas golf dari kulit; tali pengikat koper; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas
[amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan
dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air
untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk
bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua
roda; tas belanja kulit; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi;
tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah
barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bumbags; tas crossbody; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian
olahraga; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hiking; tas
holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing
serbaguna; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk
membawa pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor
[barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk
membawa berbagai sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kosmetik atau
perlengkapan mandi dijual kosong; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci;
tas lipat; tas malam; tas mandi, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku,
dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas pakaian
untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat pendakian gunung; tas
peralatan; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas pinggang; tas pinggul; tas pullman; tas pundak;
tas punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rotan; tas sabuk dan tas pinggul; tas
santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas
seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas
surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch
handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan);
tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan
yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas troli; tas troli
olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas
untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa
sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas
wanita; tas wol; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor;
tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit
berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu telpon (dompet); tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi;
tempat untuk portofolio [koper]; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:54:50
540   EtiketDID2022100742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pataruman Gg. Murhasan III No. 2A RT. 001/RW. 011 Kelurahan Empangsari,
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat 46113, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, 46113

Muhammad Themy Setiawan, The

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHDJH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===babushkas [selendang kepala]; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 21:56:15
540   EtiketDID2022100743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Sharon Residence, Cluster Oliana No. 12 RT. 002/RW. 011, Kelurahan
Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40292

Thamrin Ali Kusumah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHKATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Mukena; Pakaian muslim; Peci; Songkok (Peci); baju

busana muslim; gamis; koko habaib; pakaian olahraga muslim; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:01:23
540   EtiketDID2022100744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Gardenia Blok. XG 08/06 RT. 003/RW. 011, Desa Mekar Bakti, Kecamatan
Panongan,
Kabupaten Tangerang, Banten 15710, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710

Dahono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STWOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sandal Gunung; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pantai; sandal selop; sepatu; sepatu atau sandal esparto;

sepatu formal; sepatu gunung; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:04:12
540   EtiketDID2022100745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Gardenia Blok. XG 08/06 RT. 003/RW. 011, Desa Mekar Bakti, Kecamatan
Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten 15710, Kabupaten Tangerang, Banten,
15710

Dahono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZIROTZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sandal Gunung; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pantai; sandal selop; sepatu; sepatu atau sandal esparto;

sepatu formal; sepatu gunung; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:04:28
540   EtiketDID2022100746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Bulak No.26 RT 001 RW 015 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Fitri Hairani Pulungan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIHAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat Dan Jingga/orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:05:17
540   EtiketJID2022100747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Margasatwa Barat No. 24A RT.006 RW.006 , Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12620

Amelia Resanty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNG DUDIEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan

ringan; layanan kopi dan bar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:05:46
540   EtiketDID2022100748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU BUYAN NO. 20 DENPASAR. BR/LINK. PANTI, Kota Denpasar, Bali,
80228

DR. LUH MADE MAS RUSYATI, SPKK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mahessi DERMA CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu-abu, dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk
sampo; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens and minyak yang mudah menguap; Gel alis;
Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel
pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk
keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
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cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan
bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik);
Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover
krim; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut
Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk
mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak
yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik;
Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Pewarna untuk rambut,
sampo; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau
penghilangan cat dan pernis; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner
wajah (kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
air parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aromatik [minyak esensial];
bahan parfum dan perasa/aroma; balm dan krim setelah bercukur; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour);
bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik;
bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk
wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk sabun; cairan
penghapus kutek; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai;
cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur
lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak
untuk parfum; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial];
esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation
cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak
mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata
rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas
non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit;
gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk
keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut
dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kertas gelas; kertas
untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda
pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu,
lotion dan emulsi; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-
bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
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kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim
pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat
kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir
surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning
diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim
tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit;
krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan
kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik];
krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion
dan krim untuk digunakan pada kulit; losion pengelupasan untuk wajah; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai
setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat
menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih
gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk
tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet];
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim;
make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kaki untuk perawatan
kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung
obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan
kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab
kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah
liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
memijat minyak dan lotion; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak
berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan
matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan aromaterapi; minyak esensial untuk
penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak
gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik;
minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah
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buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut;
minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan
kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut;
minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan
matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut;
minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari;
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk
keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut;
minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pembersih berbentuk krim; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun)
bayi; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku
berbentuk gel; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyedap untuk minuman [minyak esensial]; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewarna bibir dalam bentuk cairan
atau gel [kosmetik]; pewarna lotion untuk rambut; poles dan krim untuk logam; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pengelupas
untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair
yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun
cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep ruam
popok dan lotion tanpa obat; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk
kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan perawatan kulit,
yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut
yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk
menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung
obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-
sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu wajah dan lotion;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:07:59
540   EtiketDID2022100749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SUBANG RT.011 RW.004 DESA DARMACAANG, Kabupaten Ciamis, Jawa
Barat, 46261

WAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : SOSIS GORENG
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===sosis dalam adonan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:18:26
540   EtiketJID2022100750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukaramai No. 22 RT 000/ RW 000 Kelurahan Kota Lhokseumawe, Kecamatan
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., Kota Lhokseumawe, Aceh

ERNAWATI RAZALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAHAYA SWALAYAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo berbentuk sinaran cahaya berwarna Kuning dan Tulisan/font berwarna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan

untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir;
PASAR SWALAYAN; Toko serba ada; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store);
layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:19:56
540   EtiketDID2022100751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PROGO 22, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60241
PT BANGKIT SUKSES SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RVL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan

orang-orang sakit; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk
tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
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menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk
keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan
nutrisi; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman
berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu
tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok
pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol
yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman
suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman
suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk
kesehatan; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman
untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin
dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-
buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Pembasmi jamur; Sediaan-sediaan
farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan kimia untuk
mengobati jamur; antijamur vagina; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk
bubuk yang siap untuk diminum; bawang lanang (ekstrak jamu); campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis;
campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; jamu
dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk
membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan
wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari
buah pace, kolesom dan madu; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan
pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; krim antijamur untuk keperluan
medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk
pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis;
minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk
keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman
suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis;
minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang
diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang
diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minuman yang disesuaikan untuk
penggunaan medis; obat antijamur; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis;
ramuan jamu; sediaan antijamur; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan menghancurkan jamur; sediaan pengobatan
jamur kuku; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; serbuk minuman
kesehatan rasa beras kencur; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk
membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; teh daun kelor (jamu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:20:57
540   EtiketDID2022100752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gongseng Raya No.6 Gg Karya Bakti I/88 RT 001 RW 010 Kelurahan Cijantung
Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

NAWAWI H.A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELIMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU MUDA, HIJAU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingke===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:21:06
540   EtiketDID2022100753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. SPG VII No.38  RT004 RW 009 Kelurahan Lubang Buaya 13810, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13810

Siti Sofia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WanBid
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===salad buah dan sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:21:53
540   EtiketDID2022100754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Griya Jatinangor 2 Jl. Palem 9 Blok A.15 RT/RW: 002/014 Desa
Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45362

Ghifar Imaduddin, Ariyanto Saputro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENMEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat kumur; Sabun untuk muka; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,

pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); losion untuk tubuh; pencuci muka; sabun mandi; sabun mandi cair;
sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 22:48:27
540   EtiketDID2022100756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States of America
Alticor Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Daru Lukiantono S.H.
Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARTISTRY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan,

memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan microdermabrasion;
Peralatan untuk menstimulasi kulit; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat pijat perawatan kulit; alat-alat dan instrumen-
instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah
tangga; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 23:00:43
540   EtiketJID2022100757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusunawa Pulo Gebang Blok D Lt. Dasar No. 08 RT 006 RW 011 Kelurahan Pulo
Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950

PARVIDIA SUPIT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORMI FORUM MUSIK INDIE INDONESIA + LOGO F
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan tata suara; Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara

serbaguna; Penyewaan pengeras suara; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan
pendidikan; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan
acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengatur dan
melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung;
mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur, mengorganisir
dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan
dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
penyewaan alat musik; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan peralatan rekaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 23:08:12
540   EtiketJID2022100758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN CEMPAKA, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, 24395
FITRI ALAINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FA (LOGO)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan perawatan kulit; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan

perawatan kecantikan); layanan spa sehari; memberikan informasi medis melalui situs web; penyediaan informasi kesehatan;
penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan; perawatan kulit wajah
kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 23:17:05
540   EtiketDID2022100759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lebak Indah Mas 1/31 , Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60134

Meylana Tjowandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILAGRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Ungu dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat

pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem
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kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan
kendaraan; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Coating kaca mobil; Deterjen cair standar;
Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih blok mesin mobil;
Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan
yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Sediaan
pembersih perkakas; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan
rumah tangga; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Semprotan
pembersih karpet; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; bahan pembersih untuk keperluan rumah
tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan
mobil; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; gas
bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; pembersih jok; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih
rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan
kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pengharum
ruangan; produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; sampo mobil; sampo untuk
kendaraan bermotor; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah
tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan
kendaraan; semir mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 23:19:55
540   EtiketDID2022100760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bona Permai IV Blok B4/13 Rt 008/006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan
Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440

Ignatius Bintang Rigaskara. S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lengaa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak terapi untuk kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 23:20:26
540   EtiketJID2022100761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusunawa Pulo Gebang Blok D Lt. Dasar No. 08 RT 006 RW 011 Kelurahan Pulo
Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950

PRILLY DIANDRA SANOVA SUPIT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEDAI CHOTEACO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai; Kedai kopi; Penyediaan katering; kedai roti dan kue (bakeries)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/12/2022 23:55:20
540   EtiketJID2022100764

730 Nama Pemohon : Hilman Khairan Santi Aji
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Alamat Pemohon : Jl. Apel III/5 No. 4 RT/RW : 003/002, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota
Surakarta, Jawa Tengah 57144, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57144

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggi Avianica Putri S.E.
Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mie Nang Neng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Merah, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Kedai mie daging sapi; penyediaan makanan dan minuman===
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