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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2021024718 09/04/2021 4, 38, 9, 11  WOLFSPEED

2 DID2021041108 17/06/2021 22  GM (STYLISED) & DEVICE NEW

3 DID2021047208 14/07/2021 29  Inampa Channa

4 DID2021047288 15/07/2021 11  GENI BIRU

5 DID2021047361 15/07/2021 30  CIRENG GUWE (GURIH WENAK)

6 DID2021047494 15/07/2021 29, 30, 31  Borneo Spices

7 DID2021047953 18/07/2021 43, 30  Seahorse Coffee

8 DID2021048203 19/07/2021 24, 25  Batik Sojomerto

9 DID2021048272 21/07/2021 30  Pizza Nyambi Momong

10 DID2021048275 21/07/2021 29  Pawon ZHAFRAN

11 DID2021048281 21/07/2021 29  Kedai Yumna

12 DID2021048291 21/07/2021 29  Iche's Kitchen

13 DID2021048292 21/07/2021 25  HECKEERS / HCKR

14 DID2021048297 21/07/2021 30  Nayla kinyoel

15 DID2021048309 21/07/2021 5  Jamu Bakulan By Belleza

16 DID2021048319 21/07/2021 30  Wulan nazril

17 DID2021048434 21/07/2021 30  BURGER "99"

18 DID2021048438 21/07/2021 30  MIE GOBYOS26

19 DID2021048449 21/07/2021 5  Badjenta

20 DID2021049033 25/07/2021 9  KINOPASTE

21 JID2021049070 26/07/2021 42  PANDEE

22 DID2021049202 26/07/2021 30  Sweetation
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23 DID2021049514 27/07/2021 10  MOB

24 DID2021049607 27/07/2021 30  LAPAK NRR

25 DID2021049609 27/07/2021 5  DAPUR JAMU RISKA

26 DID2021050457 30/07/2021 5  Waluya

27 DID2021051427 03/08/2021 3  pheodora

28 DID2021052010 05/08/2021 15  CADEO

29 DID2021052839 10/08/2021 25  Lockerwear

30 DID2021053780 14/08/2021 25  mertz

31 DID2021053909 16/08/2021 25  WR SPORTINDO

32 DID2021054659 19/08/2021 25  KARINADESIGN

33 DID2021054817 19/08/2021 12  la ves pa (tawon)

34 DID2021055128 20/08/2021 30  Kopi Japos

35 DID2021055220 21/08/2021 29  Pisank Magic

36 DID2021055361 23/08/2021 5  ELTULVY

37 DID2021055369 23/08/2021 5  ALTUVIIIO

38 DID2021055373 23/08/2021 5  FACZEED

39 DID2021055383 23/08/2021 5  BIVTEFA

40 DID2021055459 23/08/2021 3  LUXY

41 DID2021055678 24/08/2021 30  Crèmellzo

42 DID2021055838 24/08/2021 8  OXO OUTDOOR (Logo)

43 DID2021055844 24/08/2021 9  OXO OUTDOOR (Logo)

44 DID2021055851 24/08/2021 21  OXO OUTDOOR (Logo)

45 JID2021056403 26/08/2021 43  GOKOPI + LOGO
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46 D082021056498 26/08/2021 29  Alpukat Kocok Poke

47 DID2021056573 26/08/2021 35, 25  AMRAH

48 DID2021056684 27/08/2021 3  NIO NIRMALA OIL

49 DID2021056748 27/08/2021 24  B.eco

50 DID2021056825 27/08/2021 9  WASION

51 DID2021056996 27/08/2021 1  Kosa Plus

52 DID2021057037 28/08/2021 29  MEAL BORN

53 DID2021057038 28/08/2021 29  SAKA

54 DID2021057039 28/08/2021 5  DOUBLE POWER A2 "Mbah Joyo"

55 DID2021057120 29/08/2021 25  HAMIDAH + Logo = Suatu Penamaan.

56 DID2021057300 30/08/2021 25  HAMIDAH SCRAFT + Logo = Suatu
Penamaan.

57 DID2021057304 30/08/2021 25  HAMIDAH HIJAB  + Logo = Suatu Penamaan.

58 DID2021057306 30/08/2021 25  HAMIDAH COLLECTION  + Logo = Suatu
Penamaan.

59 DID2021057620 31/08/2021 29  BAKSO NoLak

60 DID2021057630 31/08/2021 3  varna

61 DID2021057725 01/09/2021 7  YAHOKI

62 DID2021057826 01/09/2021 9  ELWASI

63 DID2021057898 01/09/2021 29  Pearl Cocos

64 DID2021057979 01/09/2021 34  LKC

65 JID2021058263 02/09/2021 43  Kopi Hati

66 DID2021058414 03/09/2021 29  YANAY

67 DID2021058418 03/09/2021 30  Geplak Waluh Ibu Nanik

68 JID2021058561 03/09/2021 35, 41, 42  Level Infinite Alliance
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69 JID2021058782 06/09/2021 35  Motiva Inspira

70 DID2021058918 06/09/2021 30  WIDARA

71 DID2021058970 06/09/2021 3  Jovanbeauty

72 DID2021059084 06/09/2021 29  AYAM BAKAR KLATEN MIROSO

73 DID2021059384 07/09/2021 30  RUMAH MAKAN MUTIARA MINANG

74 JID2021059417 07/09/2021 37  JASPRES

75 DID2021059440 07/09/2021 25  Benja

76 DID2021059630 08/09/2021 25  Alca Hypekids

77 DID2021059720 08/09/2021 29  T.O KERING IBU APONG

78 DID2021059747 08/09/2021 30  mBrebes Mili

79 DID2021059789 08/09/2021 3  ERACLEAN + LOGO

80 DID2021059790 08/09/2021 5  ERACLEAN + LOGO

81 DID2021059792 08/09/2021 9  ERACLEAN + LOGO

82 DID2021059793 08/09/2021 11  ERACLEAN + LOGO

83 DID2021059795 08/09/2021 20  ERACLEAN + LOGO

84 DID2021059909 09/09/2021 25  Little Koda

85 DID2021060178 10/09/2021 5  GUFIYUN

86 DID2021060222 10/09/2021 3  Qaireen

87 DID2021060342 10/09/2021 25
 logo tameng merah dengan tanda plus putih
dan di bawahnya dengan tulisan PLUS
berwarna merah,di sampingkanantulisan MED
berwarna hijau dan di bawahnya dengan tulisan
Hospital Use Only berwarna hitam

88 DID2021060443 10/09/2021 41, 9, 42  N STUDIO

89 DID2021060448 10/09/2021 9  MIIIW

90 JID2021060456 10/09/2021 35  MIIIW
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91 JID2021060458 10/09/2021 42  MIIIW

92 DID2021061158 14/09/2021 29  CazMilk

93 DID2021061302 14/09/2021 29  WARUNG PIA JAYA

94 DID2021061872 16/09/2021 30  Dunia Coffee

95 JID2021061917 16/09/2021 43  Seraya

96 DID2021062518 20/09/2021 9  TEACHING BIILFIZZCEND

97 JID2021062519 20/09/2021 41  ROCKSTAR ACADEMY

98 DID2021062520 20/09/2021 5  LIKANG K

99 DID2021062521 20/09/2021 9  TOYOULBOT

100 JID2021062523 20/09/2021 35  NOVINA

101 DID2021062524 20/09/2021 3  Senormal + Logo

102 DID2021062525 20/09/2021 30  NyiPohatji + LUKISAN

103 DID2021062526 20/09/2021 5  LIKANG V

104 DID2021062527 20/09/2021 9  TRIABADI

105 DID2021062530 20/09/2021 16  TEACHING BIILFIZZCEND

106 DID2021062532 20/09/2021 5  LIKANG V

107 DID2021062533 20/09/2021 20  MINARA WOODNART

108 DID2021062534 20/09/2021 5  LIKANG G

109 DID2021062536 20/09/2021 12  WORKZONE

110 DID2021062537 20/09/2021 5  LIKANG G

111 JID2021062542 20/09/2021 35  SANSIBAR

112 DID2021062544 20/09/2021 5  Senormal + Logo

113 JID2021062546 20/09/2021 35, 36, 41, 42  e-kost
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114 DID2021062548 20/09/2021 28  PHILLIP

115 DID2021062552 20/09/2021 12  SEASTAR

116 DID2021062553 20/09/2021 16  Berani Mau Sanggup + LOGO BMS

117 DID2021062554 20/09/2021 4  MOBIL DIESEL B30 2500

118 JID2021062556 20/09/2021 35  TEACHING BIILFIZZCEND

119 DID2021062557 20/09/2021 25  MAHIMA

120 DID2021062560 20/09/2021 25  Berani Mau Sanggup + LOGO BMS

121 DID2021062561 20/09/2021 3  TRUE GLOW

122 JID2021062564 20/09/2021 35  OTOGRID

123 DID2021062565 20/09/2021 25  SEKA BASICS

124 JID2021062566 20/09/2021 35  Berani Mau Sanggup + LOGO BMS

125 DID2021062570 20/09/2021 30  INDOPORANG

126 DID2021062572 20/09/2021 5  Trijaeners

127 DID2021062575 20/09/2021 5  HIMS & HERS

128 DID2021062576 20/09/2021 19  SPI Shangyang Perkasa Indonesia

129 DID2021062577 20/09/2021 5  AZITOP

130 DID2021062764 21/09/2021 16  OK BOSS

131 DID2021062765 21/09/2021 33  AMO

132 DID2021062766 21/09/2021 3  OASEA LABORATORIES

133 DID2021062767 21/09/2021 25  QUESEERAPHINE

134 DID2021062768 21/09/2021 25  Hrstuff

135 DID2021062847 21/09/2021 32  LYAN

136 DID2021062848 21/09/2021 9  MATRIS
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137 DID2021062850 21/09/2021 25  closhe

138 JID2021062851 21/09/2021 36  bimopay + Logo

139 DID2021062852 21/09/2021 26  TOP ZIPPER

140 DID2021062855 21/09/2021 10  NUBION + LOGO

141 DID2021062856 21/09/2021 3  NYDSKIN + LOGO

142 D152021062857 21/09/2021 32  BULMA OXY

143 DID2021062858 21/09/2021 35, 36, 9, 42  nilaiku

144 DID2021062861 21/09/2021 24  SEKURITI

145 JID2021062862 21/09/2021 35  EL PREMIO + Lukisan/Logo

146 DID2021062863 21/09/2021 25  SEKURITI

147 DID2021062864 21/09/2021 9  DUOKE + Lukisan

148 JID2021062865 21/09/2021 35  DUOKE + Lukisan

149 DID2021062866 21/09/2021 31  Palmeo OMEGA PLUS + LUKISAN

150 JID2021062867 21/09/2021 42  DUOKE + Lukisan

151 DID2021062868 21/09/2021 11  PURAWARD

152 JID2021062869 21/09/2021 41  FIVE FEET TO FITNESS

153 DID2021062870 21/09/2021 12  CYCLO.INC

154 JID2021062872 21/09/2021 35  SB elektronik Ko Ahen + Logo

155 JID2021062873 21/09/2021 35  Heiican Beer Mart

156 DID2021062874 21/09/2021 12, 29, 30  FROZEN PYRAMID

157 DID2021062875 21/09/2021 25  GRVL

158 JID2021062876 21/09/2021 43  THE WHEAT By Risa Andithia

159 DID2021062877 21/09/2021 9  SAKU POS + LUKISAN
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160 JID2021062878 21/09/2021 43  MOeng dibaca MUNG

161 JID2021062879 21/09/2021 43  FATKEI + LUKISAN

162 JID2021062880 21/09/2021 35  PANDA TOYS SEMARANG + LUKISAN

163 DID2021062881 21/09/2021 7  KLUGG

164 JID2021062882 21/09/2021 36  EL PREMIO + Lukisan/Logo

165 J072021062883 21/09/2021 36  PACE Serviced Office

166 DID2021062884 21/09/2021 11  KLUGG

167 JID2021062885 21/09/2021 41  BALI DIRT BIKE PARK dan LOGO

168 JID2021062886 21/09/2021 41  BALI DIRT BIKE PARK

169 JID2021062887 21/09/2021 44  SMEC Sabang Merauke Eye Center

170 DID2021062888 21/09/2021 29  Tahu Susu Sukahati

171 DID2021062889 21/09/2021 5  MEDIFIX

172 DID2021062890 21/09/2021 9  I-BLUSH

173 JID2021062891 21/09/2021 43  FIVE FEET TO FITNESS

174 DID2021062892 21/09/2021 29  Feem

175 DID2021062893 21/09/2021 17  RIZOMA

176 JID2021062894 21/09/2021 37  EL PREMIO + Lukisan/Logo

177 J072021062895 21/09/2021 43  Meja hijau

178 DID2021062896 21/09/2021 3  BITESKIN

179 DID2021062898 21/09/2021 16  Anolly + Huruf Kanji

180 DID2021062899 21/09/2021 29  Dorokdokcu_Official

181 DID2021062900 21/09/2021 3  for the people

182 DID2021062901 21/09/2021 11  SNOWTEC
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183 DID2021062902 21/09/2021 18  Truja

184 DID2021062904 21/09/2021 16  FANCHI + LOGO

185 DID2021062905 21/09/2021 3  Sommerregn

186 DID2021062906 21/09/2021 30  RED BEAN

187 DID2021062907 21/09/2021 3  B-Elnisglow

188 JID2021062908 21/09/2021 39  EL PREMIO + Lukisan/Logo

189 JID2021062909 21/09/2021 41  IKA TELADAN + LOGO

190 DID2021062910 21/09/2021 29, 30  CHOCONOLA

191 DID2021062911 21/09/2021 30  LEKARTE

192 DID2021063112 22/09/2021 25  GRAVERSTOON / GRVS

193 DID2021063113 22/09/2021 25  ImRules

194 DID2021063114 22/09/2021 25  shanie

195 DID2021063115 22/09/2021 1, 5  BIOSANE LAB

196 JID2021063116 22/09/2021 41  Neosmotion Studio + Logo

197 DID2021063117 22/09/2021 16  TOSS BOSS

198 DID2021063118 22/09/2021 29  LEXI + LOGO

199 DID2021063119 22/09/2021 10  BIOPEN SURGICAL GOWN

200 DID2021063120 22/09/2021 3  Gloluv

201 DID2021063121 22/09/2021 29  GRIPPY + LOGO

202 JID2021063122 22/09/2021 35  FIM

203 DID2021063123 22/09/2021 29  EYON + LOGO

204 JID2021063124 22/09/2021 35  FIMMARTKU

205 JID2021063125 22/09/2021 43  MERRY MIE
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206 JID2021063126 22/09/2021 45  Magnum Security

207 DID2021063127 22/09/2021 25  Sensaviera

208 DID2021063128 22/09/2021 30  CAFE 32 BAKERY AND PASTRY + LOGO

209 DID2021063129 22/09/2021 16  KUNCI AMAN KELUARGA NYAMAN

210 DID2021063130 22/09/2021 25  KUNCI AMAN KELUARGA NYAMAN

211 DID2021063131 22/09/2021 1  Guna Merta

212 DID2021063175 22/09/2021 11  WINNING

213 DID2021063176 22/09/2021 14  seven minute

214 DID2021063177 22/09/2021 30  Mbok Djamoe 78

215 DID2021063178 22/09/2021 10  Optimus Test HBsAg Serum One Step
Diagnostic Rapid Test (Cassette)

216 DID2021063179 22/09/2021 25  Renatha Official

217 DID2021063180 22/09/2021 12  BADAKX-TREME

218 DID2021063181 22/09/2021 9  CP

219 JID2021063182 22/09/2021 43  KOPI MALAM PERTAMA

220 DID2021063183 22/09/2021 10  Optimus Test Multidrug 3 Panel Urine One
Step Diagnostic Rapid Test (Cassette)

221 DID2021063184 22/09/2021 3  MÓESLY

222 DID2021063186 22/09/2021 25  déesse

223 JID2021063187 22/09/2021 43  MAKMUR BAHAGIA

224 DID2021063188 22/09/2021 5  Sinom Jenk Nisa

225 JID2021063189 22/09/2021 35  MAKMURMART

226 DID2021063190 22/09/2021 3  BAUMAN

227 DID2021063191 22/09/2021 31  JGS

228 JID2021063192 22/09/2021 41  Milanisti Indonesia
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229 JID2021063193 22/09/2021 35  RUMAH MADU SEHAT ALA NABI

230 DID2021063194 22/09/2021 6  ZEIGER SAFE

231 DID2021063195 22/09/2021 5  RAMACOL

232 JID2021063254 22/09/2021 39  Pelindo + Logo

233 DID2021063255 22/09/2021 1  Vitum

234 JID2021063256 22/09/2021 35  d’livin & Logo

235 DID2021063258 22/09/2021 25  MOOLIE

236 DID2021063259 22/09/2021 7  KALT

237 DID2021063260 22/09/2021 17  ONDA SANITARY PLUMBING

238 DID2021063261 22/09/2021 5  CENOVIS

239 DID2021063262 22/09/2021 25  Geraiazima

240 DID2021063263 22/09/2021 30  Mikatea

241 JID2021063264 22/09/2021 35  PHYTOFAIRY

242 JID2021063265 22/09/2021 39  Pelindo Jasa Maritim + Logo

243 DID2021063266 22/09/2021 3  EYESA

244 DID2021063267 22/09/2021 30  -

245 DID2021063268 22/09/2021 20  Andalus Pillow

246 JID2021063269 22/09/2021 35  d’rent & Logo

247 DID2021063270 22/09/2021 25  WOOP

248 JID2021063271 22/09/2021 39  Pelindo Multi Terminal + Logo

249 D302021063272 22/09/2021 30  GETAS 2 MERPATI

250 DID2021063273 22/09/2021 20  LULLA SPECIAL

251 DID2021063274 22/09/2021 31  FRESH FARM
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252 D222021063274 22/09/2021 3  SUJUD

253 DID2021063275 22/09/2021 29  BELLAROSA + LOGO

254 DID2021063277 22/09/2021 4  FKW

255 DID2021063278 22/09/2021 1  BIO SHAN

256 DID2021063279 22/09/2021 20  LUXANDER

257 DID2021063280 22/09/2021 16  BARONG

258 DID2021063281 22/09/2021 29  KADI

259 DID2021063282 22/09/2021 19  YUNION

260 DID2021063283 22/09/2021 18  ALTAPLAST + LOGO

261 DID2021063284 22/09/2021 30  AKASHIRO

262 JID2021063286 22/09/2021 35, 39  Pelindo Solusi Logistik + Logo

263 DID2021063287 22/09/2021 31  WORLDFARM

264 DID2021063288 22/09/2021 20  ROMANO

265 DID2021063289 22/09/2021 24  GOGO TEXTILE + LOGO

266 DID2021063290 22/09/2021 29  Wins

267 JID2021063291 22/09/2021 35  ANARIA SOUVENIR + LUKISAN

268 JID2021063292 22/09/2021 41  Gayatri The Royal Queen Consort of the
Majapahit Kingdom

269 DID2021063293 22/09/2021 9  UNIVERSAL

270 DID2021063294 22/09/2021 3  SKIN POSSIBLE

271 DID2021063295 22/09/2021 31  EURO ONION

272 DID2021063296 22/09/2021 3  Time for Herbs

273 DID2021063297 22/09/2021 4  FUKUKAWA + KARAKTER HURUF NON
LATIN + LOGO

274 DID2021063298 22/09/2021 30  DOLE SUNSHINE FOR ALL GOOD CRUNCH
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275 DID2021063299 22/09/2021 25  almas

276 DID2021063300 22/09/2021 11  HGI

277 DID2021063301 22/09/2021 3  NATULASH

278 DID2021063302 22/09/2021 5  I-one pro-1

279 DID2021063303 22/09/2021 6  ASICS + LOGO

280 D012021063304 22/09/2021 25  INONG SCARF

281 JID2021063305 22/09/2021 42  Alfa Dinamis

282 DID2021063306 22/09/2021 32  AKHASIA

283 DID2021063307 22/09/2021 7  UNIVERSAL

284 DID2021063308 22/09/2021 11  ASICS + LOGO

285 DID2021063309 22/09/2021 20, 9  BEDMATCH

286 DID2021063310 22/09/2021 32  KREMILK

287 DID2021063311 22/09/2021 29  HOG-KI

288 JID2021063312 22/09/2021 35  CAROLINEID

289 DID2021063430 22/09/2021 25  Lou Tropics

290 DID2021063431 22/09/2021 24  FELICITY

291 DID2021063432 22/09/2021 24  SOORA

292 DID2021063433 22/09/2021 3  LAVENDER VANILLA

293 DID2021063435 22/09/2021 5  NUE

294 DID2021063436 22/09/2021 25  Donna

295 DID2021063437 22/09/2021 25  SAFIYYA.SYARI

296 JID2021063438 22/09/2021 35  DRPAWS Petshop Petcare

297 JID2021063439 22/09/2021 35  FIRST DAY Turmeric Skintox + Lukisan
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298 DID2021063440 22/09/2021 32  NUE

299 DID2021063441 22/09/2021 5  FIRST DAY Turmeric Skintox + Lukisan

300 DID2021063442 22/09/2021 5  FIRST DAY Moringa Immuno + Lukisan

301 DID2021063443 22/09/2021 30  UCAFE INDONESIA

302 JID2021063444 22/09/2021 35  FIRST DAY Moringa Immuno + Lukisan

303 DID2021063445 22/09/2021 3  ALNIA BEAUTY

304 DID2021063446 22/09/2021 21  GBL

305 DID2021063447 22/09/2021 21  DUPLAS

306 JID2021063448 22/09/2021 43  RASA ARTISAN DRINK + LOGO

307 JID2021063449 22/09/2021 43  PANICFOOD + LOGO

308 JID2021063450 22/09/2021 35  HKMU

309 JID2021063451 22/09/2021 43  NASI GORENG KOELIT + LOGO

310 JID2021063452 22/09/2021 43  AYAM MAOI + LOGO

311 JID2021063453 22/09/2021 41  Federasi Kempo Indonesia

312 DID2021063454 22/09/2021 25  m a n a l i k a

313 JID2021063455 22/09/2021 43  BASO ACI MANTAN + LUKISAN

314 DID2021063456 22/09/2021 25  SAKAKALA

315 DID2021063457 22/09/2021 9  KAMPUS GURU CIKAL + Logo

316 DID2021063458 22/09/2021 25  SanZara

317 DID2021063459 22/09/2021 16  KAMPUS GURU CIKAL + Logo

318 DID2021063460 22/09/2021 20  KAMPUS GURU CIKAL + Logo

319 DID2021063462 22/09/2021 25  PUMPKIDZ

320 DID2021063463 22/09/2021 9  IQUNIX + logo
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321 JID2021063464 22/09/2021 44  GANEN

322 DID2021063466 22/09/2021 21  KAMPUS GURU CIKAL + Logo

323 DID2021063467 22/09/2021 5  Syamu

324 DID2021063468 22/09/2021 25  KAMPUS GURU CIKAL + Logo

325 DID2021063469 22/09/2021 25  EVENNY

326 DID2021063471 22/09/2021 29  Champion CIPTA PANGAN ADIPERKASA +
LUKISAN

327 JID2021063472 22/09/2021 37  La Petite Laundry

328 DID2021063473 22/09/2021 28  KAMPUS GURU CIKAL + Logo

329 JID2021063474 22/09/2021 41  KAMPUS GURU CIKAL + Logo

330 DID2021063475 22/09/2021 1  SUNDAG XSP - 36

331 DID2021063476 22/09/2021 3  CAVANNI

332 DID2021063477 22/09/2021 28  Mier Edu

333 DID2021063478 22/09/2021 9  CAVANNI

334 JID2021063479 22/09/2021 43  MI BASO KAMPUNG ABAH

335 JID2021063480 22/09/2021 43  Mak Ciak Masakan Padang + Logo

336 DID2021063481 22/09/2021 32  PURIVA

337 DID2021063483 22/09/2021 5  CAPTEMIS

338 DID2021063484 22/09/2021 5  ZYROSTIG

339 DID2021063485 22/09/2021 5  ZYROSTIG + LOGO

340 DID2021063486 22/09/2021 1  ADR

341 DID2021063487 22/09/2021 16  GION + Lukisan

342 DID2021063489 22/09/2021 5  MOVFOR

343 JID2021063506 23/09/2021 35  LOGO
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344 DID2021063507 23/09/2021 31  DAICHI FEED

345 DID2021063508 23/09/2021 25  HAYNAHIJAB

346 JID2021063509 23/09/2021 43  ANATIARA

347 DID2021063510 23/09/2021 3  Porlinta Beautycare

348 DID2021063511 23/09/2021 2  iconpaint

349 DID2021063512 23/09/2021 3  DNTL

350 JID2021063513 23/09/2021 35  DNTL

351 J132021063514 23/09/2021 43  BINTANG FRIED CHICKEN + LOGO

352 DID2021063515 23/09/2021 3  SHANADA

353 JID2021063515 23/09/2021 43  FIT GREEN DAN LUKISAN.

354 DID2021063516 23/09/2021 2  RADMAX BY INDOCOOL

355 JID2021063517 23/09/2021 36  OLX Pusatnya Properti

356 DID2021063518 23/09/2021 30  PAPILLON D'OR PATISSERIE + LUKISAN

357 DID2021063519 23/09/2021 30  Omah Tawon

358 DID2021063520 23/09/2021 3  MEILINDA + GAMBAR

359 DID2021063521 23/09/2021 20  albarokahhome & Logo

360 DID2021063522 23/09/2021 3  UWANNABE by nina zailani

361 DID2021063523 23/09/2021 3  RADMAX BY INDOCOOL

362 DID2021063524 23/09/2021 24  Batik Shitu

363 DID2021063525 23/09/2021 7  RADMAX BY INDOCOOL

364 DID2021063526 23/09/2021 1  CAP DUA PANDA + LUKISAN

365 DID2021063527 23/09/2021 16  WINFA

366 JID2021063528 23/09/2021 43  Ralphs Coffee
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367 JID2021063529 23/09/2021 43  MARCIE CAFEPATISSERIE

368 JID2021063530 23/09/2021 43  DEBOGA

369 DID2021063531 23/09/2021 25  DEBOGA

370 DID2021063532 23/09/2021 30  BAPAO LEGENDA DAN KARAKTER
MANDARIN

371 DID2021063533 23/09/2021 9  CogMate

372 DID2021063534 23/09/2021 25  FeB'S

373 JID2021063535 23/09/2021 35  GoPay Coins + Logo

374 DID2021063536 23/09/2021 32  ORANG TUA ANGGUR MERAH SELALU PAS
& LOGO

375 JID2021063538 23/09/2021 35  BAPAO LEGENDA DAN KARAKTER
MANDARIN

376 DID2021063539 23/09/2021 10  WEIMI

377 DID2021063540 23/09/2021 33  ORANG TUA ANGGUR MERAH SELALU PAS
& LOGO

378 DID2021063541 23/09/2021 29  Fatty Salmon

379 JID2021063542 23/09/2021 35  DEBOGA

380 JID2021063543 23/09/2021 43  KEBAB HABIB

381 DID2021063544 23/09/2021 11  RADMAX BY INDOCOOL

382 DID2021063545 23/09/2021 30  di Roti

383 JID2021063546 23/09/2021 35  Dianum + Logo

384 DID2021063548 23/09/2021 30  DEBOGA

385 DID2021063549 23/09/2021 1  Mikoriza

386 DID2021063550 23/09/2021 20  watuku

387 JID2021063551 23/09/2021 39  Semarcold

388 JID2021063552 23/09/2021 35  Semarcold

389 DID2021063553 23/09/2021 7  LYNX HYDRAULIC
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390 DID2021063691 23/09/2021 3  PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG DAN
LOGO

391 JID2021063692 23/09/2021 41  BCARA Life

392 DID2021063693 23/09/2021 33  WHITE ANGEL

393 DID2021063694 23/09/2021 9  ENOS

394 D222021063696 23/09/2021 29  TAKITAKI

395 DID2021063697 23/09/2021 7  PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG DAN
LOGO

396 DID2021063698 23/09/2021 3  Ailang.mlg

397 D222021063700 23/09/2021 30  672

398 DID2021063700 23/09/2021 10  EASYCHECK

399 JID2021063701 23/09/2021 38  PRONET

400 D222021063702 23/09/2021 30  TEGAKI

401 DID2021063703 23/09/2021 25  NICE

402 DID2021063704 23/09/2021 20  Torren

403 JID2021063705 23/09/2021 39, 43  Fastpoint

404 JID2021063706 23/09/2021 43  7:am Coffee Have a great start.

405 DID2021063707 23/09/2021 5  HALOWELL D3

406 DID2021063708 23/09/2021 30  NAMIRA SNACK

407 J222021063709 23/09/2021 43  dermayu

408 DID2021063710 23/09/2021 3  Kimberly BEAUTY COSMETIC + LUKISAN

409 JID2021063711 23/09/2021 35  TAQMIR

410 DID2021063712 23/09/2021 11  PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG DAN
LOGO

411 JID2021063713 23/09/2021 43  GARDENCOVE

412 DID2021063714 23/09/2021 10  FORMASTER
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413 JID2021063715 23/09/2021 35  BEKS MADURA + Lukisan

414 DID2021063716 23/09/2021 5  MAVKA

415 JID2021063717 23/09/2021 43  BEKS MADURA + Lukisan

416 DID2021063718 23/09/2021 3  NURISAE

417 DID2021063719 23/09/2021 30  OMAIKU

418 DID2021063720 23/09/2021 8  MEIRENYU TOOLS

419 DID2021063721 23/09/2021 3  NEWR ROSE SCENT

420 JID2021063722 23/09/2021 38  MEDIA ONSU PERKASA & Logo

421 JID2021063723 23/09/2021 41  MEDIA ONSU PERKASA & Logo

422 DID2021063724 23/09/2021 3  FN beauty glow

423 DID2021063725 23/09/2021 3  TANSKIN

424 JID2021063726 23/09/2021 35  TANSKIN

425 JID2021063727 23/09/2021 35  INDO SIGN & LED EXPO

426 JID2021063728 23/09/2021 41  FATLOSS REPUBLIC

427 JID2021063729 23/09/2021 44  TANSKIN

428 DID2021063730 23/09/2021 3  RISKY GRIYA AYU

429 JID2021063731 23/09/2021 43  bungks

430 D012021063733 23/09/2021 3  COCONITE TEETH WHITENING

431 DID2021063734 23/09/2021 3  RUMIKO

432 DID2021063735 23/09/2021 29  AMAKO

433 DID2021063736 23/09/2021 3  NEWR +LOGO

434 DID2021063737 23/09/2021 5  HALOWELL E

435 JID2021063738 23/09/2021 35  Monkey
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436 DID2021063739 23/09/2021 25  CALON DA'I + LOGO

437 DID2021063740 23/09/2021 25  HJN + LOGO

438 D222021063741 23/09/2021 30  JI-PONG

439 DID2021063743 23/09/2021 24  batik bono

440 DID2021063744 23/09/2021 30  foresbi

441 DID2021063745 23/09/2021 1  ULTRA TEXOil DAN LOGO

442 JID2021063746 23/09/2021 35  Bistro 9 ( sembilan )

443 DID2021063747 23/09/2021 5  HALOWELL KIDS IMUNO

444 DID2021063748 23/09/2021 29  LCCA + LOGO

445 DID2021063749 23/09/2021 29  ALMOND KOKA

446 DID2021063750 23/09/2021 30  ABURAGE

447 DID2021063751 23/09/2021 29
 glico, ALMOND KOKA, Karakter huruf Jepang
almond koka, Karakter huruf Jepang nomu
almond + Lukisan

448 DID2021063752 23/09/2021 5  WASGON

449 DID2021063753 23/09/2021 3, 5, 30  PIEZGA

450 DID2021063754 23/09/2021 32  frutherapy

451 DID2021063755 23/09/2021 35, 38, 9, 42  sinar12.id

452 JID2021063756 23/09/2021 43  ULTRA

453 DID2021063758 23/09/2021 25  GIES & Logo

454 JID2021063759 23/09/2021 43  Rumah Jajanan Indonesia

455 DID2021063760 23/09/2021 25  Attaccanti

456 DID2021063761 23/09/2021 10  STARDEC DECAWELL

457 DID2021063762 23/09/2021 18  Dhon.id & Lukisan

458 DID2021063764 23/09/2021 29  WIMA WIDODO MAKMUR
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459 DID2021063765 23/09/2021 14  JSGOLD

460 JID2021063766 23/09/2021 35  VIVIEN PAN-ASIAN

461 DID2021063767 23/09/2021 30  CHURROS WORLD & LUKISAN

462 JID2021063768 23/09/2021 41  CHARLY KUSTIK

463 JID2021063769 23/09/2021 43  VIVIEN PAN-ASIAN

464 DID2021063770 23/09/2021 3  JOLEIGH

465 DID2021063771 23/09/2021 9, 42  DATADOG + Bits Logo (Color)

466 JID2021063772 23/09/2021 43  CHURROS WORLD & LUKISAN

467 DID2021063773 23/09/2021 3  meisje

468 DID2021063775 23/09/2021 30  LUNMO + GAMBAR

469 DID2021063776 23/09/2021 30  HOMECOOK

470 JID2021063777 23/09/2021 41  WHITESPACE

471 DID2021063778 23/09/2021 25  Federasi Kempo Indonesia

472 DID2021063779 23/09/2021 18, 25  BELLASHOESJKT

473 JID2021063780 23/09/2021 35  lia s.

474 DID2021063781 23/09/2021 3  salironic

475 JID2021063782 23/09/2021 35, 36, 42  RUBII PROPERTY

476 DID2021063783 23/09/2021 34  MARHABAN

477 JID2021063784 23/09/2021 42  lia s.

478 DID2021063785 23/09/2021 34  TROJ8N

479 DID2021063786 23/09/2021 30  TOP 100

480 DID2021063787 23/09/2021 3  INTO THE NIGHT

481 DID2021063788 23/09/2021 3  FANBRIGHT
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482 DID2021063789 23/09/2021 32  TOP 100

483 DID2021063791 23/09/2021 18, 25, 41  UPTOWN SKATE

484 DID2021063792 23/09/2021 1  TROY

485 DID2021063793 23/09/2021 1  DELONIX

486 DID2021063794 23/09/2021 1  BEGREEN

487 DID2021063795 23/09/2021 28  UPTOWN SKATE

488 DID2021063796 23/09/2021 10  KF94

489 DID2021063797 23/09/2021 5  CASTYL

490 DID2021063798 23/09/2021 5  CLOURE

491 DID2021063799 23/09/2021 35, 43, 30  Noeansa oleh Kopi Soe

492 DID2021063800 23/09/2021 28  Federasi Kempo Indonesia

493 DID2021063801 23/09/2021 5  NEERAM

494 DID2021063802 23/09/2021 5  DEMITRIA

495 DID2021063803 23/09/2021 10  TASEN

496 JID2021063804 23/09/2021 43  WIDY'ES CHICKEN

497 DID2021063805 23/09/2021 14  Sentuhan Mutiara

498 DID2021063806 23/09/2021 1  USP- 36

499 DID2021063807 23/09/2021 14  Federasi Kempo Indonesia

500 DID2021063808 23/09/2021 30  sukalami

501 JID2021063809 23/09/2021 43  Grand Kober

502 DID2021063815 23/09/2021 16  Federasi Kempo Indonesia

503 DID2021063817 23/09/2021 16  Late-Boe + Gambar

504 JID2021063818 23/09/2021 43  ALO-HA CHICKEN & LUKISAN
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505 DID2021063819 23/09/2021 25  VISBAR

506 DID2021063820 23/09/2021 18  VISBAR

507 DID2021063821 23/09/2021 37, 9, 12  I M dan Lukisan

508 DID2021063822 23/09/2021 37, 9, 12  I M

509 DID2021063823 23/09/2021 18  Federasi Kempo Indonesia

510 DID2021063892 24/09/2021 3  FLAVIE

511 JID2021063893 24/09/2021 43  CAFFE D'AMORE

512 DID2021063894 24/09/2021 29, 30  FROSTY

513 DID2021063895 24/09/2021 30  MAMILA + LUKISAN

514 DID2021063897 24/09/2021 3  Intan Skin Care dr. Setyowati

515 JID2021063898 24/09/2021 38  KOJIE TV

516 DID2021063899 24/09/2021 3  Meetmine

517 JID2021063901 24/09/2021 43  ANGKRINGAN asli jogja AMONG TANI
FOUNDATION

518 DID2021063902 24/09/2021 25  YO SINGKATAN DARI YU ORRA

519 DID2021063903 24/09/2021 30  Juliatny

520 DID2021063904 24/09/2021 3  MAFA

521 DID2021064051 24/09/2021 3  KX + LOGO

522 D102021064051 24/09/2021 29  KASANREJO + LOGO

523 DID2021064052 24/09/2021 5, 21, 11  BAYGON PROTECT

524 DID2021064053 24/09/2021 9  70mai

525 J222021064054 24/09/2021 43  Siji

526 DID2021064055 24/09/2021 10  TYKA

527 D102021064056 24/09/2021 30  RUKOPI + LOGO

Halaman 24 dari 424



528 JID2021064057 24/09/2021 43  ETERNAL COFFEE + HURUF KANJI

529 D102021064058 24/09/2021 30  BIKUL + LOGO

530 DID2021064059 24/09/2021 4  LUBRITA

531 DID2021064060 24/09/2021 25  LITTLE REINDEER

532 DID2021064061 24/09/2021 29  DDistillers + Logo

533 D102021064061 24/09/2021 30  BU MINTUL + LOGO

534 DID2021064062 24/09/2021 9  RANTAIPASOK

535 JID2021064063 24/09/2021 44  MEDICAL CARELINE SERVICES

536 D102021064064 24/09/2021 30  FIZAMA + LOGO

537 DID2021064065 24/09/2021 25  Kosan Anak Rantau dan logo

538 D102021064066 24/09/2021 30  IRFIT + LOGO

539 DID2021064066 24/09/2021 3  Viskin

540 DID2021064067 24/09/2021 29  JELLYQ + LOGO

541 JID2021064069 24/09/2021 35  LOMBOK 58

542 D102021064070 24/09/2021 29  JUTAHAU + LOGO

543 DID2021064071 24/09/2021 24  LOJI KANAKATAMA TEXTILE

544 JID2021064072 24/09/2021 44  MDC DENTAL CARE & LUKISAN

545 DID2021064073 24/09/2021 5  JAYAVAC

546 JID2021064074 24/09/2021 35  Kosan Anak Rantau dan Logo

547 DID2021064074 24/09/2021 5  NEROCID

548 DID2021064075 24/09/2021 5  KENSHIN

549 D102021064076 24/09/2021 30  Priza + Logo

550 DID2021064077 24/09/2021 12  CIRCUIT
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551 DID2021064078 24/09/2021 7  Trimax Machinery + lukisan

552 DID2021064079 24/09/2021 30  MIE SENTOSA

553 D102021064080 24/09/2021 30  NAOFA + LOGO

554 JID2021064081 24/09/2021 38  Kosan Anak Rantau dan logo

555 JID2021064082 24/09/2021 35  TOPOCI

556 DID2021064083 24/09/2021 29  PEMPEK JOJO KDI

557 DID2021064084 24/09/2021 11  Logo Garansi 1 + 5 + 10

558 JID2021064085 24/09/2021 42  SATUPLATFORM

559 DID2021064086 24/09/2021 25  afhizza

560 D102021064087 24/09/2021 30  AYAVISID + LOGO

561 JID2021064088 24/09/2021 42  GREEN PC

562 JID2021064089 24/09/2021 41  Kosan Anak Rantau dan logo

563 D102021064090 24/09/2021 29  MUSYER + LOGO

564 DID2021064091 24/09/2021 7  KODAK VERISET

565 DID2021064092 24/09/2021 5  Vaceta

566 D102021064093 24/09/2021 30  RUSTY + LOGO

567 DID2021064094 24/09/2021 9  SEVI SEDAYA

568 D102021064095 24/09/2021 5  AFIRA + LOGO

569 JID2021064096 24/09/2021 38  BRICKHOUSE MEDIA

570 DID2021064097 24/09/2021 5  AMO LEMON C + LUKISAN + HURUF KANJI

571 DID2021064098 24/09/2021 12  SEVI

572 D102021064098 24/09/2021 30  ALTERNATIF + LOGO

573 DID2021064099 24/09/2021 32  AMO LEMON C + LUKISAN + HURUF KANJI
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574 DID2021064100 24/09/2021 21, 6, 11  HUALI

575 D102021064101 24/09/2021 3  BY RIITS + LOGO

576 DID2021064102 24/09/2021 25  zapato footwear

577 DID2021064103 24/09/2021 5  Karakter Cina

578 DID2021064104 24/09/2021 9  COLORFUL iGame

579 D102021064105 24/09/2021 29  AL ARZHA + LOGO

580 DID2021064136 24/09/2021 28  MASA KECIL + LOGO

581 JID2021064137 24/09/2021 35  KURAIH BINTANG + Gambar

582 DID2021064138 24/09/2021 5  NAGOYA

583 DID2021064139 24/09/2021 25  MOTERA

584 JID2021064140 24/09/2021 35  MASA KECIL + LOGO

585 DID2021064141 24/09/2021 24  SALOME

586 DID2021064142 24/09/2021 3  MILOVLAV

587 DID2021064143 24/09/2021 6  NUSANTARA STEEL

588 DID2021064145 24/09/2021 21  AQUA

589 DID2021064146 24/09/2021 5  MIPI

590 DID2021064147 24/09/2021 21  AQUA

591 DID2021064148 24/09/2021 3  Herlou

592 DID2021064149 24/09/2021 28  BIELS

593 DID2021064151 24/09/2021 34  YESTEH

594 DID2021064152 24/09/2021 30  Tidak Ada Terjemahan

595 D102021064154 24/09/2021 18  BRUUZ + LOGO

596 DID2021064154 24/09/2021 30  OT SUKOCOK
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597 DID2021064155 24/09/2021 32  AQUA Life

598 DID2021064157 24/09/2021 32  ABADI JAYA

599 JID2021064158 24/09/2021 35  DUTA CAFE

600 DID2021064159 24/09/2021 32  AQUA Life

601 DID2021064160 24/09/2021 6  NUV

602 DID2021064161 24/09/2021 3  BALANCED MICROBIOME

603 DID2021064163 24/09/2021 3  CALMING MICROBIOME

604 DID2021064164 24/09/2021 3  G.L OWING

605 DID2021064258 25/09/2021 9  FVR

606 DID2021064260 25/09/2021 3  Emelyne 아름다움 Mugwort Pore (aleumdaum
/Beauty/Cantik)

607 DID2021064261 25/09/2021 30  FYGLOWCELL

608 DID2021064262 25/09/2021 18  Hayu Widyas

609 DID2021064263 25/09/2021 30  NAMA BY DAILIES & LUKISAN

610 DID2021064265 25/09/2021 25  MUJA + LOGO

611 DID2021064266 25/09/2021 30  L'GRAZ

612 JID2021064267 25/09/2021 43  ANAKA

613 DID2021064268 25/09/2021 30  Mienyong

614 D102021064269 25/09/2021 30  TNY

615 JID2021064270 25/09/2021 35  MM MAHA MEDIKA & LUKISAN

616 DID2021064271 25/09/2021 5  MAXSIMET

617 DID2021064272 25/09/2021 5  DERTIS

618 DID2021064273 25/09/2021 3  Eolin

619 DID2021064274 25/09/2021 5  GP-CAL
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620 JID2021064337 26/09/2021 40  SCRAPPIND

621 DID2021064338 26/09/2021 29  Pempek Prank Asli Palembank

622 DID2021064339 26/09/2021 30  ARDUN ANEKA ROTI DUNIA

623 DID2021064340 26/09/2021 30  LCRBRH

Jakarta, 28/09/2021

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

JUNIATUN, S.Sos., M.M.
NIP. 197908142002122001
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/04/2021 18:09:44
UK00003542347 09/10/2020 GB

540   EtiketDID2021024718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina 27703
Cree, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Annisa Am Badar S.H., LL.M.
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WOLFSPEED
Merek Kata

566 Arti Bahasa : WOLFSPEED merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 4, 38, 9, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bakar dan bahan penerangan; energi terbarukan, yaitu, energi angin, energi matahari, energi tenaga air, energi

panas bumi dan bioenergi; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; lilin dan sumbu untuk penerangan;
minyak dan lemak industri, lilin; pelumas===
===Jasa telekomunikasi; Jasa-jasa akses telekomunikasi; komunikasi radio; siaran radio; transfer data dengan
telekomunikasi; transmisi data elektronik===
===Baterai, listrik, untuk kendaraan; Catu daya penstabil tegangan; Inverter; Penerima dan pemancar radio; Penguat suara;
Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; alat navigasi satelit; alat pengacau radar; alat
pengukur jarak; amplifier daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; bahan dan perangkat semikonduktor, yaitu, system
daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; catu daya elektronik untuk motor listrik; catu daya switching frekuensi
tinggi; catu daya tegangan rendah; catu daya tegangan tinggi; catu daya, listrik; instrumen navigasi; inverter daya; inverter
surya; kabel telekomunikasi; kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC;
konverter, listrik; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas udara; pager radio; panel surya untuk
produksi listrik; papan sirkuit listrik; pemancar dan penerima satelit; pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar
telekomunikasi; pengisi daya baterai; pengisi daya tanpa kabel; penukar telekomunikasi; peralatan radar; prosesor satelit;
radio transceiver nirkabel; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; stasiun
pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; suar radio; transistor efek medan galium nitrida untuk sistem penghindaran
tabrakan taktis; transistor efek medan semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas elektron tinggi===
===aparat pemanas induksi listrik; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap,
memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/06/2021 23:46:05
921636172 17/12/2020 BR

540   EtiketDID2021041108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 300 Renaissance Center, Detroit MICHIGAN 48265-3000, United States of America
GENERAL MOTORS LLC

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 :

: GM (STYLISED) & DEVICE NEW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===tali, bukan dari logam; tas goni untuk transportasi dan penyimpanan material dalam jumlah besar; tenda *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2021 18:33:39
540   EtiketDID2021047208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MERAK NO. 04 RT/RW. 001/023, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
PERKUMPULAN PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inampa Channa
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Inampa dalam bahasa Dayak berarti
“membuat”
Channa adalah nama Latin (ilmiah) untuk ikan
Gabus.
Inampa Channa memiliki arti membuat aneka
olahan dari bahan baku ikan Gabus

591 Uraian Warna : Oranye, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2021 09:44:12
540   EtiketDID2021047288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Keradenan RT 009, RW 003, Desa Kajen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal
52193, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52193

Muhandis Elfarobi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENI BIRU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompor gas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2021 12:38:41
540   EtiketDID2021047361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perumahan citra mandiri regency blok F-2, sukodono, sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61258

ryan wahyu yustiano, Ryan Wahyu Yustiano

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRENG GUWE (GURIH WENAK)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Cireng; Tepung tapioka untuk makanan; makanan ringan berbahan dasar

tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; tapioka; tapioka untuk makanan; tepung tapioka*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2021 18:26:19
540   EtiketDID2021047494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Sa'adah Jl. Irigasi RT 10 RW 04 No. 90, Kabupaten Banjar, Kalimantan
Selatan, 70613

Desi Amalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Borneo Spices
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Rempah-rempah Borneo
591 Uraian Warna : Orange dan coklat.
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===cabai yang diawetkan===
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===Ekstrak rempah-rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang
diawetkan; Kencur bubuk; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit*; Sediaan rempah-rempah; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu];
bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bumbu cabai; cabai kering [bumbu]; campuran rempah-rempah; jahe [bumbu]; jahe
bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kayu manis [rempah-rempah]; kunyit untuk makanan;
minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah
kari; saus cabai pedas===
===Cabai segar; cabai, segar; jahe, segar; rempah-rempah Segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2021 20:31:12
540   EtiketDID2021047953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BNR Jl. PADMA NIRWANA 3 No.19, Kota Bogor, Jawa Barat, 16116
Yohannes Arianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Seahorse Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kopi kuda laut
591 Uraian Warna : coklat kopi dan warna hitam sebagai warna dasar
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai

kopi; Layanan bar kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan rantai
rumah kopi; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===
===Biji kopi; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi panggang; minuman biji kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2021 20:19:32
540   EtiketDID2021048203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA PUCUNG RT 08 RW 02, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51151
MOHAMMAD ALFA ALAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik Sojomerto
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

===Pakaian Batik; Sarung batik; baju batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 09:58:26
540   EtiketDID2021048272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. G.Obos I RT/RW 001/001, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
DWI WULANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pizza Nyambi Momong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===pizza===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 10:16:50
540   EtiketDID2021048275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalibata Blok E-1 gG hURAH ii nO. 63, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
ARUM PUSPITA KARYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pawon ZHAFRAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman susu cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 10:35:18
540   EtiketDID2021048281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manunggal No.01 RT/RW 006/002, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
DIANA SIMONA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kedai Yumna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Coklat , Merah, Orange, Hitam, Hijau muda, Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 11:05:30
540   EtiketDID2021048291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nangka No. 19 RT/RW 001/005, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
RITA KURNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Iche's Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Hutam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 11:06:46
540   EtiketDID2021048292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KIARACONDONG RT 004 RW 018, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40218
SRI MULYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : HECKEERS / HCKR
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),

kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; ikat pinggang; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian;
jaket [pakaian]; jaket denim; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja lengan
panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; pakaian; pakaian santai; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu
bot militer; sepatu gunung; sepatu sandal; sepatu santai; tas kain non woven; topi mode===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 11:26:57
540   EtiketDID2021048297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasir Mas No. 6/ Jl. Cilik Riwut km. 4,2, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
SITI MUHAJIRAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nayla kinyoel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cireng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 11:52:39
540   EtiketDID2021048309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Anggrek No. 11 RT/RW 001/001, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
ELWINDA MANTIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jamu Bakulan By Belleza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kunyit asem (jamu)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 12:29:17
540   EtiketDID2021048319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Durian No. 62 RT/RW 001/005, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
WULAN WIDYOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wulan nazril
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 17:32:51
540   EtiketDID2021048434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh IV Gg 2 Perum Borobudur No. 4, Kota Palangkaraya, Kalimantan
Tengah

EKA SYAHMINDA YANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURGER "99"
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Coklat, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===hamburger [sandwich]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 17:42:27
540   EtiketDID2021048438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Mutiara Perum Asri 4 No. 99, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah

REVINDA MEYDIKA PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE GOBYOS26
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 18:32:58
540   EtiketDID2021048449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Haka 7 No. 260 Griya Haka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111
CUCU DAMAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Badjenta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Dari bahasa dayak artinya ramah
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Orange, Hijau, Biru, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/07/2021 19:04:41
540   EtiketDID2021049033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kembayat, Rt/ 003, Rw/002, Desa Tri Kembang , Kecamatan Galing,
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, 79462

Rizki Mutia Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINOPASTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU-KUNING DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===masker debu; masker untuk perlindungan terhadap debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/07/2021 09:47:50
540   EtiketJID2021049070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Langgar Raya No. 23 A RT 012/RW 005, Pondok Bambu, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13430

FAJAR WIBISONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANDEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, biru tosca, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi

ulasan, survei serta penilaian yang berkaitan dengan hiburan, seni dan acara budaya, konser, pertunjukan langsung,
kompetisi, pameran, festival dan eksibisi; jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler
yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan
dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang aman; konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi
pemasaran; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian,
dan aplikasi bisnis dan web; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta
aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis
web; menyediakan platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler;
penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan situs web yang menampilkan teknologi yang
memudahkan pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan perumahan dan
komersial melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/07/2021 13:42:09
540   EtiketDID2021049202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gilimanuk Selatan 1 blok JB /35 Perumahan Daan Mogot Baru, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

Widya Asnawi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Sweetation
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/07/2021 16:24:08
540   EtiketDID2021049514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Abiyasa Raya No.3 Indraprasta 1, Kota Bogor, Jawa Barat, 16153
Luthfi Ahmad Fikri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kotak Bedah Mini
591 Uraian Warna : Magenta, Biru, dan Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pelindung diri untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/07/2021 19:16:54
540   EtiketDID2021049607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangaris XII No. 2 RT/RW. 004/003, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
NINUK PUJIARSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAPAK NRR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/07/2021 19:29:18
540   EtiketDID2021049609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl . RTA Milono KM. 7 RT/RW. 002/003, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
SARTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR JAMU RISKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, kemerahan, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/07/2021 15:14:38
540   EtiketDID2021050457

730 Nama Pemohon : AMIROEL MOESLIMIN
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Alamat Pemohon : Jl. Kaktus 2 No. 1 Bumi Rancaekek kencana RT / RW : 01/ 07. Rancaekek ,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40394

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Waluya
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Huruf berwarna Hijau ,
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ramuan herbal tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/08/2021 22:00:19
540   EtiketDID2021051427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Capung No 86 RT003 RW001 Kel Lemahputro Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61213

Petrina Ayu Wulandini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pheodora
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 : ===Losion perawatan kulit; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan

kulit; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; lotion perawatan kulit kosmetik;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/08/2021 18:35:44
540   EtiketDID2021052010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perum graha puntadewa c3 no 6 rt 002 rw 013 desa pakisjajar, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, 65154

koko handoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CADEO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MUSIK RAKYAT
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===biola===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/08/2021 13:03:20
540   EtiketDID2021052839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Serpong Sektor 7A Blok DB12/02, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811
Gregory Benjamin Rintis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lockerwear
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Pakaian pada lemari loker
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau Neon
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Barang-barang

pakaian olahraga; Celana pendek untuk berolahraga; Hijab olahraga; Pakaian Olahraga; Pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian seragam olahraga
panahan; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing;
Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian
renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan,
pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam
wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian
renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki
elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan,
celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat,
rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas
kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana,
kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan
untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pita penahan keringat saat berolahraga; Sarung
tangan olahraga panahan; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Topi olahraga panahan; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki, bukan untuk olahraga; atasan olahraga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; bra olahraga;
bra olahraga pelembab kelembaban; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana olahraga untuk pria; celana untuk olahraga; jaket olahraga; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola
dan rompi  sepak bola; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; kemeja olahraga kelembaban; mantel olahraga; pakaian basah
untuk olahraga air permukaan; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian
khusus untuk olahraga; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian untuk olahraga; penutup kepala untuk olahraga
[selain helm]; rompi olahraga; sepatu bot untuk olahraga; sepatu olahraga; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki,
seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga; seragam olahraga; seragam untuk olahraga tempur; setelan pakaian yang longgar dan hangat
untuk olahraga; singlet olahraga; tank top untuk olahraga; topi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/08/2021 17:47:12
540   EtiketDID2021053780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Cidurian selatan 1 kav.3 rt001 rw013 Kel.Sekejati Kec.Buah batu, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40286

Isnandi riana dwi putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mertz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 11:31:06
540   EtiketDID2021053909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Gentong Mas Indah, Jl. Melati Blok C3 No.17 Rt02/09, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43192

Willy Ramadhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WR SPORTINDO
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 : ===Alas kaki untuk olahraga; Barang-barang pakaian olahraga; Pakaian Olahraga; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian

olahraga; Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi,
kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Sepatu
Sepakbola; alas kaki khusus untuk olahraga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; celana; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; jaket, jaket olahraga, jaket stadion
dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong
pria; kaos polo; kaos t shirt; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian olahraga; pakaian
untuk olahraga; rompi olahraga; sepatu olahraga; seragam olahraga; singlet olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:00:15
540   EtiketDID2021054659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka sari 5 No 16, RT01/RW009, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640

Rina Angrainy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARINADESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pesta; Pakaian Tidur; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui;

Pakaian linen; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian tidur; Tudung kepala wanita (pakaian); atasan [pakaian]; blazer
[pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; gaun [pakaian bisnis]; kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian
bisnis]; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian pria; pakaian siap pakai; pakaian tenun; pakaian tenun dan
pakaian rajutan; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok [pakaian bisnis]; setelan pakaian formal wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:09:17
540   EtiketDID2021054817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. M. saari no 85 rt03 rw09 kel sunter jaya kec tj priok, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14360

Muhamad Zuhdi, Muhamad Zuhdi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: la ves pa (tawon)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,merah, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Karet peredam getaran pada kendaraan; grip stang untuk sepeda motor; jok kulit untuk kursi kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/08/2021 18:43:54
540   EtiketDID2021055128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Graha Lestari Blok E1/22  RT.005/008, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15223

Haryo Wicaksono,ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Japos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; minuman dengan bahan dasar kopi; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/08/2021 16:06:54
540   EtiketDID2021055220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl citandui 8, Kota Malang, Jawa Timur, 65122
Atika eka prasanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pisank Magic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning,, hitam. abu abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pisang goreng dengan aneka toping===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 13:21:36
90593754 22/03/2021 US

540   EtiketDID2021055361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 225 Second Avenue, WALTHAM, MA 02451, United States of America
Bioverativ Therapeutics 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 :

: ELTULVY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ELTULVY = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan

hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 13:52:55
90626528 06/04/2021 US

540   EtiketDID2021055369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 225 Second Avenue, WALTHAM, MA 02451, United States of America
Bioverativ Therapeutics 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 :

: ALTUVIIIO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ALTUVIIIO = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan

hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 14:01:51
90596383 23/03/2021 US

540   EtiketDID2021055373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 225 Second Avenue, WALTHAM, MA 02451, United States of America
Bioverativ Therapeutics 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 :

: FACZEED
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FACZEED = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan

hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 14:13:48
90593758 22/03/2021 US

540   EtiketDID2021055383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 225 Second Avenue, WALTHAM, MA 02451, United States of America
Bioverativ Therapeutics 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 :

: BIVTEFA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BIVTEFA = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan

hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 16:10:19
540   EtiketDID2021055459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pramuka Bakti No.20 Rt13/09 Utan kayu Matraman, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

Yuni Iriani Dewi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUXY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mewah
591 Uraian Warna : terdiri dari warna emas untuk nama merk dan merah marun sebagai warna background
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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; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan 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;
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; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih 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; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2021 12:11:32
540   EtiketDID2021055678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan sumber asih no. 6-27, Bandung 40222, Kota Bandung, Jawa Barat, 40222
Mellyana Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Crèmellzo
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Tua dan Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===crepes; kue pastry; kue potong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2021 17:49:56
90541628 24/02/2021 US

540   EtiketDID2021055838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Financial Services Centre
Bishop's Court Hill, Suite 1, Ground Floor
St. Michael BARBADOS BB14004

Helen of Troy Limited

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 :

: OXO OUTDOOR (Logo)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : OXO OUTDOOR = merupakan frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengikis/ pengupas; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat untuk mengeluarkan biji

buah-buahan; Pembuka kaleng, bukan listrik; Tang pencapit; alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan
dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; corers sayuran; pelunak daging dalam bentuk palu dapur;
pemotong sayuran; perajang, tangan dioperasikan; pisau *; shredders daging [alat-alat tangan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2021 17:58:41
90541628 24/02/2021 US

540   EtiketDID2021055844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Financial Services Centre
Bishop's Court Hill, Suite 1, Ground Floor
St. Michael BARBADOS BB14004

Helen of Troy Limited
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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 :

: OXO OUTDOOR (Logo)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : OXO OUTDOOR = merupakan frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===gelas ukur; pengatur waktu dapur; sendok ukur; termometer, bukan untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2021 18:20:20
90541628 24/02/2021 US

540   EtiketDID2021055851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Financial Services Centre
Bishop's Court Hill, Suite 1, Ground Floor
St. Michael BARBADOS BB14004

Helen of Troy Limited

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 :

: OXO OUTDOOR (Logo)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : OXO OUTDOOR = merupakan frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol olahraga dijual kosong; Mangkok; Pembuat kopi non-listrik; Penjepit; Peralatan masak; Sendok-sendok masak;

Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; bakeware; baskom cuci (mangkok, bukan
bagian dari instalasi sanitasi); cangkir minum; garpu memasak; gelas kaca; kapal minum; mashers makanan; memeras botol,
kosongkan; panci dan wajan untuk masak; parut untuk penggunaan dapur; pembuat makanan; pembuka botol; pemegang
serbet dari logam mulia; penapis untuk keperluan dapur; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling lada, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penutup
makanan silikon dapat digunakan kembali; penyapu untuk hidangan; penyapu untuk keperluan rumah tangga; peralatan
dapur; peralatan kue; peralatan makan; peralatan memasak, non-listrik; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit,
pemutar; piring; piring keramik untuk memanggang; piring saji; rak pengeringan piring; saringan untuk keperluan rumah
tangga; sendok saji; sendok untuk keperluan rumah tangga; sikat pencuci piring; sikat untuk membersihkan untuk keperluan
rumah tangga; spatula untuk penggunaan dapur; talenan; tatakan untuk memanggang; teko besar; tempat (shakers) garam
dan merica; tempat pot; termos terisolasi termal; turners [peralatan dapur]; wadah minuman; wadah minuman terisolasi;
wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah untuk keperluan rumah
tangga; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2021 13:47:46
540   EtiketJID2021056403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gotong Royong Jatiasri Residence Blok B No. 5, Kota Bekasi, Jawa Barat
Nugroho Eko Prasetyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOKOPI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2021 16:19:49
540   EtiketD082021056498
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jamin Ginting No. 55 RT/RW. 000/000, Kel. Baru, Kec. Pancurbatu, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20353

Samuel Satria Bastanta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alpukat Kocok Poke
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===alpukat, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2021 19:21:45
540   EtiketDID2021056573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. TB Simatupang No 5 RT 005 RW 07, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12550

Amrah Humam Alkatiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMRAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Iklan secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Layanan penjualan ritel;

Layanan penjualan ritel online; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; penyediaan informasi produk dan jasa
untuk penjualan komersial; perdagangan barang; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi
penjualan===
===Mukena; Pakaian; Syal Serbaguna; Syal, shawls (syal); jilbab; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk pria; pakaian wanita; sabuk untuk pakaian; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu
untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2021 09:54:34
540   EtiketDID2021056684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Bona Kelod, Desa Bona, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali,
80581

I Gst Ngurah Amara Oka

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIO NIRMALA OIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak pijat

tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2021 12:12:05
540   EtiketDID2021056748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PUSKESMAS KOBA RT. 009 KELURAHAN KOBA, KECAMATAN KOBA,
KABUPATEN BANGKA TENGAH, Kabupaten Bangka Tengah, Kep. Bangka
Belitung, 33181

WIWIK SRI SURYANTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B.eco
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, HIJAU, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain ecoprint===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2021 14:41:55
540   EtiketDID2021056825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 468 West Tongzipo Road, High-New-Tech Industrial Development Zone, Changsha
, 410205

Wasion Group Limited, PT. Electra Inti Perkasa

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 :

: WASION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===KWH METER; alat pengukur presisi; meter air; meter gas; meter listrik; meter untuk mengukur arus listrik; modem

eksternal; modem internal; perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2021 20:22:51
540   EtiketDID2021056996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Papakmanggu RT/RW 002/012 Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40972

Uus Permana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kosa Plus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Hijau, dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2021 09:56:27
540   EtiketDID2021057037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN AIR BULUH / JL. RAYA SUNGAI SELAN DESA MELABUN RT 002,
Kabupaten Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung, 33675

BETA FITRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEAL BORN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, HITAM, COKLAT
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan tongkol; Abon kerang; abon ikan; abon tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2021 10:10:02
540   EtiketDID2021057038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA PADANG BARU RT.01 PADANG BARU PANGKALAN BARU, Kabupaten
Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung, 33684

KUSNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, ORANGE, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pastry isi daging; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; isian

buah untuk roti dan kue; roti burger ikan; roti daging hamburger; roti daging sapi; shepherd's pie (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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2021 10:13:41
540   EtiketDID2021057039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KROBOKAN RT002, TAMANAN, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55191
SUTRAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOUBLE POWER A2 "Mbah Joyo"
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; jamu tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2021 19:58:24
540   EtiketDID2021057120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARU III  NO. 31 RT/RW : 007/011, KEL/DESA : BABAKAN SARI, KEC.
KIARACONDONG, KOTA BANDUNG-JAWA BARAT., Kota Bandung, Jawa Barat

RONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAMIDAH + Logo = Suatu Penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, t-shirt,

kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; baju busana muslim; dalaman jilbab; jilbab;
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kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian olahraga muslim; sarung tangan; sarung tangan pakaian; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2021 20:36:20
540   EtiketDID2021057300

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARU III  NO. 31 RT/RW : 007/011, KEL/DESA : BABAKAN SARI, KEC.
KIARACONDONG, KOTA BANDUNG-JAWA BARAT., Kota Bandung, Jawa Barat

RONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAMIDAH SCRAFT + Logo = Suatu Penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, t-shirt,

kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; atasan berkerudung; baju busana muslim;
dalaman jilbab; jilbab; kerudung [pakaian]; pakaian olahraga muslim; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2021 21:02:11
540   EtiketDID2021057304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARU III  NO. 31 RT/RW : 007/011, KEL/DESA : BABAKAN SARI, KEC.
KIARACONDONG, KOTA BANDUNG-JAWA BARAT., Kota Bandung, Jawa Barat

RONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAMIDAH HIJAB  + Logo = Suatu Penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,

kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Peci; Songkok (Peci); atasan berkerudung; baju busana muslim;
dalaman jilbab; jilbab; kerudung [pakaian]; pakaian olahraga muslim; pullover berkerudung; syal dan jilbab; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2021 21:14:13
540   EtiketDID2021057306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARU III  NO. 31 RT/RW : 007/011, KEL/DESA : BABAKAN SARI, KEC.
KIARACONDONG, KOTA BANDUNG-JAWA BARAT., Kota Bandung, Jawa Barat

RONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAMIDAH COLLECTION  + Logo = Suatu Penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kopiah; Mukena;

Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Peci; Pici
(Kopiah); Songkok (Peci); atasan berkerudung; baju busana muslim; dalaman jilbab; jilbab; kerudung [pakaian]; pakaian;
pakaian olahraga muslim; pakaian untuk wanita; pullover berkerudung; syal dan jilbab; topi dan peci===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2021 18:17:51
540   EtiketDID2021057620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Tj. Raya Permai Blok F No. 10 , Tanjung Senang , Bandar Lampung , Lampung,
Kota Bandar Lampung, Lampung, 35141

sri hendarwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO NoLak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning , coklat , merah , hijau , hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; bakso ayam; bakso ikan; bakso sapi; bakso urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2021 19:39:58
540   EtiketDID2021057630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.jaya gas RT001 Rw.01 no.53 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13450

Indah Nurulan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: varna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===deodoran; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2021 11:13:06
540   EtiketDID2021057725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mawar no. 22 RT 005/003 Depok - Pangkah - Tegal, Kabupaten Tegal, Jawa
Tengah, 52471

Mukhamad Sariffudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YAHOKI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Beruntung dan Terpercaya
591 Uraian Warna : Putih, Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantalan rol; drum [bagian mesin]; filter debu untuk pembersih vakum; puli dinamo untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2021 14:32:41
540   EtiketDID2021057826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOKANANDI, RT 04 RW 05, KEC. BANJARNEGARA, KAB. BANJARNEGARA,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

ANDRI SULISTYO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELWASI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pendeteksi; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai

sensor; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik,
penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Sensor  alarm
pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; alarm keamanan; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm;
instalasi alarm; pemancar untuk memancarkan sinyal bahaya; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan
pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen,
penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta
sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi
rumah; sistem alarm; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya
dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi
pertambangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2021 15:57:24
540   EtiketDID2021057898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Jagakarsa No.1 RT. 010 RW.003 Kel. Jagakarsa, kec. Jagakarsa, Jakarta
Selatan. , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

METI LINAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pearl Cocos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Coklat, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak kelapa untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2021 23:08:55
540   EtiketDID2021057979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl Dewi Sartika blok E6 Rt 01/14, Kota Depok, Jawa Barat, 16432
Steven Sukwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LKC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cairan rokok elektronik [e-liquid]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2021 18:36:09
540   EtiketJID2021058263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Gayamsari RT 006/001 Gayamprit , Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57423
IIN MAYLANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Hati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2021 14:05:22
540   EtiketDID2021058414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAPTEN PATIMURA NO. 112 RT 001 RW 008 DESATERTEK KEC
TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66216

MUINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YANAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telur; telur asin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2021 14:10:39
540   EtiketDID2021058418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Getasan RT 07 RW 01 Kec. Getasan Kab. Semarang, Kel. Getasan, Kec.
Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50774

Drs. Slamet, S.TP.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Geplak Waluh Ibu Nanik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna cokelat melambangkan sebuah pondasi dan kekuatan hidup
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue untuk makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2021 17:49:46
018475861 21/05/2021 EM

540   EtiketJID2021058561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, 079903
PROXIMA BETA PTE. LIMITED

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, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Level Infinite Alliance
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Level Infinite Alliance = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa publisitas; Layanan penjualan ritel; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; administrasi bisnis;

bantuan bisnis; iklan; jaringan bisnis; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa humas; kompilasi statistik bisnis dan informasi
komersial; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; manajemen bisnis; memberikan informasi produk
konsumen; memberikan saran produk konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mengatur dan melakukan
pameran pameran dagang; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; pemasaran; pemasaran acara;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; penelitian bisnis; promosi acara pihak lain; promosi penjualan untuk
pihak lain===
===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan 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; Layanan
klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub;
Layanan konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan komputer dan
permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang
administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pendidikan; Penyediaan informasi, termasuk secara online,
mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di
bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer
dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak
komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian
dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen
hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan  mengoperasikan
sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau
kegiatan usaha; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer
global; Publikasi game komputer online; hiburan televisi; informasi hiburan; informasi rekreasi; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa
penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa permainan; layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; layanan
klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub latihan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan;
layanan penerbitan; layanan penerbitan elektronik; layanan penghibur; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan taman hiburan; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi
online terkait dengan game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; mengatur dan memimpin kongres;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan
hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan program televisi, tidak dapat
diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video
online, tidak dapat diunduh; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi pameran
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; pelatihan bisnis; penerbitan barang
cetakan; penerbitan game secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan
multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; penyediaan berita secara online; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan musik online, tidak dapat
diunduh; penyewaan peralatan game; penyewaan publikasi cetak; presentasi pertunjukan langsung; produksi film, selain film
iklan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan
sosial; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks, selain teks
publikasi; rekaman suara dan layanan hiburan video; rental mainan===
===Desain permainan (game); Jasa analisa data teknis; Jasa penelitian; Layanan teknis untuk mengunduh permainan video;
Pemeliharaan situs web; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak
permainan komputer pribadi; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan
perangkat lunak permainan komputer; desain industri; desain seni grafis; desain sistem komputer; hosting situs komputer
[situs web]; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; instalasi perangkat lunak
komputer; jasa analisis industri dan penelitian; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan
dengannya; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan
pengembangan untuk orang lain; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); komputasi awan; konsultasi desain situs web;
konsultasi keamanan komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis
perangkat lunak komputer; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan dan berbagi
konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan komputer, yaitu, meneliti, mengembangkan, merancang,
mengimplementasikan dan menginstal/memasang perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan penelitian di bidang perangkat keras komputer; layanan pengujian
teknis; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi];
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web; merancang dan mengembangkan perangkat lunak
permainan (game) komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk digunakan dengan komputer, sistem
program permainan video dan jaringan komputer; pemrograman komputer; pemrograman perangkat lunak video game;
penelitian teknis; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pengembangan solusi aplikasi
perangkat lunak komputer; pengujian perangkat lunak komputer; pengujian produk; penyedia layanan outsourcing di bidang
teknologi informasi; penyewaan perangkat lunak komputer; penyimpanan data elektronik; platform sebagai layanan [PaaS];
styling [desain industri]; teknik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2021 11:36:31
540   EtiketJID2021058782
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Sagitarius VII No.6 RT.41 RW.08, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714

Rizla Syahrianoor

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Motiva Inspira
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Ungu,, Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa konsultasi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2021 15:30:16
540   EtiketDID2021058918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum GPP Blok N 1 No 1 Rt. 002 Rw 010 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu ,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45173

surem

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIDARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===gula batu; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula tebu pasir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2021 16:13:04
540   EtiketDID2021058970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: palm kondang asri c5 no 10, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41371
anistasya jovanka

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jovanbeauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2021 21:59:00
540   EtiketDID2021059084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Paten rt 5/ rw 5, tridadi, sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55511
Kevin Putra Nugraha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM BAKAR KLATEN MIROSO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, Coklat, Hijau, dan Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; Ayam Goreng; ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/09/2021 17:23:27
540   EtiketDID2021059384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Selatan Raya No. 12 A RT/RW 010/004, Kel. Jelambar Baru, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

IBNU HAJAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH MAKAN MUTIARA MINANG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna merah,kuning dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Padang; Nasi Rames Padang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/09/2021 20:41:58
540   EtiketJID2021059417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. A.H. Nasution BTP Ruko No.31 RT.01 RW.03 Kelurahan Pakemitan Kecamatan
Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40296

Lucyana Masburi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JASPRES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===setrika dari kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/09/2021 23:47:05
540   EtiketDID2021059440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan semarang no 20, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51125
Yahya Ghozy Baisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Benja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana panjang longgar batik; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Pakaian Batik; Sarung batik; baju batik;

blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; celana panjang besar batik; daster; kaftan batik (pakaian); kebaya batik
(pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 14:08:19
540   EtiketDID2021059630

730 Nama Pemohon : Zulda Yamiza
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Alamat Pemohon : Jalan Mochammad Toha, Gang aki marhadi, RT/RW 07/05 no. 07 . Kelurahan
Ciseureuh . Kecamatan Regol . 40255 . Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat,
40255

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alca Hypekids
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru muda, ping, jingga dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===kaus kaki anak-anak; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 16:11:43
540   EtiketDID2021059720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebon Bencoy RT 003 RW 004 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 46153, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,
46153

APONG SITI AISYAH

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 :

: T.O KERING IBU APONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Cokelat, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang

kedelai, diolah; kedelai olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi
fermentasi; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan
ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar kedelai; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; tahu fermentasi; tempe [kedelai fermentasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 17:33:25
540   EtiketDID2021059747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sambas XI No.225 RT.06/018 Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat,
16417

Dini Windu Asih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mBrebes Mili
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 : ===Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes,

mayones; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 22:29:29
54138748 09/03/2021 CN

540   EtiketDID2021059789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 2616, 129 LIUHE ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE

HANGZHOU SHIJING TECHNOLOGY CO., LTD.
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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 :

: ERACLEAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemeliharaan gigi; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; cat kuku dan

penghapus cat kuku; cuci buah dan sayuran; gel pemutihan gigi; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kondisioner rambut; lotion kaki tanpa obat; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; sediaan binatu; sediaan
mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase;
semprotan deodoran kaki; solusi pembersih lensa kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 22:42:45
54146544 09/03/2021 CN

540   EtiketDID2021059790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 2616, 129 LIUHE ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE

HANGZHOU SHIJING TECHNOLOGY CO., LTD.

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 :

: ERACLEAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran untuk kulkas; Larutan untuk lensa kontak; deodoran mobil; desinfektan untuk lensa kontak; obat tetes mata;

pencucian hewan [insektisida]; penghilang bau ruangan semprotan; sediaan pembersihan lensa kontak; solusi pembersih
lensa kontak; tulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 22:56:49
54154818 09/03/2021 CN

540   EtiketDID2021059792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 2616, 129 LIUHE ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE

HANGZHOU SHIJING TECHNOLOGY CO., LTD.

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 :

: ERACLEAN + 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 : ===Peralatan kontrol listrik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pengukur, listrik; alat ukur; kotak kacamata; lensa

kontak; meter getaran; mikrokontroler; wadah untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 23:10:14
54147100 09/03/2021 CN

540   EtiketDID2021059793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 2616, 129 LIUHE ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE

HANGZHOU SHIJING TECHNOLOGY CO., LTD.
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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 :

: ERACLEAN + 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 : ===alat pemurni air; aparat dan instalasi memasak; bak untuk merendam kaki portabel listrik; fitting mandi; humidifier untuk

keperluan rumah tangga; kipas angin listrik; kulkas kosmetik; lemari es; pembersih udara untuk mobil; pengering sepatu listrik
untuk keperluan rumah tangga; perlengkapan pencahayaan; radiator, listrik; sterilisasi; sterilisasi sepatu untuk keperluan
rumah tangga; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk sikat gigi;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2021 23:22:16
54136812 09/03/2021 CN

540   EtiketDID2021059795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 2616, 129 LIUHE ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE

HANGZHOU SHIJING TECHNOLOGY CO., LTD.

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 :

: ERACLEAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bangku kecil; bantal; bantal hewan peliharaan; gantungan handuk [furniture]; kandang untuk hewan peliharaan rumah

tangga; lemari cermin; lemari pakaian; lemari sepatu; mantel; perabotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/09/2021 11:26:27
540   EtiketDID2021059909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL RAWA EMAS NO 18 RT 35/03 MUNJULJAYA , Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat, 41117

AHMAD JUPRIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Little Koda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : little artinya kecil ( bahasa Inggris),  koda artinya anak anak (bahasa Jepang )
591 Uraian Warna : hijau tosca, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi;

pakaian untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/09/2021 08:09:39
540   EtiketDID2021060178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Menang RT. 001 RW. 006 Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64172

PURYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: GUFIYUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Biru, Putih, Hitam, Merah, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/09/2021 10:32:08
540   EtiketDID2021060222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Puring II, RT.003/RW.007, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66152
Rr. ANGGRAHINI CITRA PERMATASARI, YUDO CHANDRASA WIRASADEWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qaireen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk menyetrika; Deterjen cair standar; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut

pakaian; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pengkilap ban; Pewangi pakaian; Sediaan untuk menghilangkan
kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; batang dupa; cairan pembersih; cairan tidak tergelincir untuk lantai; deterjen;
deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; minyak aromaterapi; penghilang dan
pembersih lantai & kisi-kisi lantai; sabun cair untuk mandi; sabun mandi cair; sabun-sabun; sahampoo untuk kendaraan;
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 pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pengharum
ruangan; wewangian dan dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/09/2021 14:46:11
540   EtiketDID2021060342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Merak,Perum Puri permata hijau blok A no 27, Kota Madiun, Jawa Timur, 63128
Elkana Hadi Prabowo, Elkana Hadi Prabowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: logo tameng merah dengan tanda plus putih dan di bawahnya dengan tulisan PLUS berwarna merah,di
sampingkanantulisan MED berwarna hijau dan di bawahnya dengan tulisan Hospital Use Only
berwarna hitam

Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : plus ( plus ),MED ( medical ),Hospital use only ( hanya di gunakan untuk rumah sakit)
591 Uraian Warna : Merah,Putih,hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian linen; linen tubuh [garmen]; pakaian dari kain linen; pakaian linen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/09/2021 18:11:53
018429369 17/03/2021 EM

540   EtiketDID2021060443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Winchester Circle, Los Gatos, CA 95032, United States of America
Netflix, Inc.

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 :

: N STUDIO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : N mengacu pada Netflix = bagian dari nama pemohon; STUDIO = studio
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara

televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Penyediaan informasi pendidikan; informasi
hiburan; jasa-jasa produksi film televisi; layanan pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi terkait pelatihan; penyediaan
program pelatihan; program acara pendidikan===
===Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; aplikasi perangkat lunak
untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut
karyawan.; aplikasi seluler yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan,
menerima, mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia
termasuk teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek;
perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi
dengan komunitas online; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia;
perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
program-program komputer yang dapat diunduh===
===Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Layanan komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan
mereka, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan bertukar dokumen; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan; layanan
penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dan transmisi data;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komunikasi yang tidak dapat diunduh; penyediaan perangkat lunak
daring (online) yang tidak dapat diunduh untuk memberi dan mengendalikan akses ke dokumen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/09/2021 18:18:58
TM2021019809 19/07/2021 MY

540   EtiketDID2021060448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Qinghe Haidian District Shunshijiaye business park unit 1 building A 100085 Beijing,
China

Beijing Miiiw Technology 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 :

: MIIIW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan periferal komputer; Telepon Seluler; alas mouse; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; baterai;

film pelindung diadaptasi untuk smartphone; headphone; kabel USB untuk telepon genggam; tempat untuk telepon selular;
tetikus komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/09/2021 18:39:01
TM2021019810 19/07/2021 MY

540   EtiketJID2021060456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Qinghe Haidian District Shunshijiaye business park unit 1 building A 100085 Beijing,
China

Beijing Miiiw Technology 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 :

: MIIIW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===iklan online pada jaringan komputer; investigasi bisnis; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk

bisnis lain]; jasa periklanan; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; memperbarui dan memelihara data dalam database
komputer; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/09/2021 18:56:07
TM2021019812 19/07/2021 MY

540   EtiketJID2021060458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Qinghe Haidian District Shunshijiaye business park unit 1 building A 100085 Beijing,
China

Beijing Miiiw Technology 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 :

: MIIIW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain industri; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; hosting situs komputer [situs web]; kontrol

kualitas; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data data atau informasi program komputer
[bukan konversi fisik]; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemrograman komputer; perencanaan proyek teknis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/09/2021 15:35:33
540   EtiketDID2021061158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kunta Bhaswara V / 10, Kota Malang, Jawa Timur, 65121
M.A.B Hananta Wiratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CazMilk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Caz adalah pelesetan dari Customer (bahasa inggris). Milk adalah susu
591 Uraian Warna : Putih dan biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===susu pasteurisasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/09/2021 22:15:53
540   EtiketDID2021061302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Blora 2 RT 25 NO 54 Pasar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76113
Lenny Purwanti Tjoi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNG PIA JAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/09/2021 15:38:36
540   EtiketDID2021061872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bambu Kuning COM P3RSU Kelurahan Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21451

Sayuti Nasution
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dunia Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Dunia Kopi
591 Uraian Warna : Coklat dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi berlapis cokelat; biji kopi panggang; biji

kopi yang dilapisi cokelat; kopi bubuk; minuman biji kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan
ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/09/2021 16:56:46
540   EtiketJID2021061917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Villa Baru Blok A Kav 7, Kota Bekasi, Jawa Barat
Andika Redi Aji Pamungkas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Seraya
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 : ===melayani makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 11:51:11
540   EtiketDID2021062518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalasan Dalam No. 44, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

M. ARWIN SOFYADI W. D., SE., AK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEACHING BIILFIZZCEND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, krem, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi

informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; buku audio; buku catatan digital; buku digital
yang dapat diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik; 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 yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital
untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; kasus untuk buku harian
elektronik; pembaca buku digital; pengeras suara elektronik dengan buku; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat
lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
pendidikan; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak yang dapat
diunduh; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; program
dan perangkat lunak komputer; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk
telepon seluler; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan
permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; seri-seri buku digital anak yang dapat
diunduh===

Halaman 61 dari 424



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 11:52:24
540   EtiketJID2021062519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mall Kota Kasablanka Lt.2 & 3 Unit Nomor 257, A/303,305,306,307, Jl. Casablanca
Kav.88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan.
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. I LIKE GYM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johan Santoso S.H.
Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCKSTAR ACADEMY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, orange, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Instruktur; Jasa Pendidikan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan

dan pengajaran; menyediakan fasilitas olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 11:53:12
540   EtiketDID2021062520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Headquarters Building, No. 38 Chuangye North Road, Jinwan District, Zhuhai
City, Guangdong Province, P. R. China

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

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 :

: LIKANG K
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; imunostimulan; obat kumur untuk keperluan medis; obat-

obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan manusia; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan biologis
untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled;
sediaan injeksi untuk keperluan medis; teh obat; vaksin; vaksin hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 11:54:21
540   EtiketDID2021062521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pasir Jati Residence , Jalan Cendana 2 Nomor K-130, Jatiendah, Kec. Cilengkrang,
Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40616

PT. TOYOUL CAHAYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOYOULBOT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS; HITAM; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa,

dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas;
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.; Peranti lunak
yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
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digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk
memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam
kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata
uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; program komputer untuk digunakan dalam
perdagangan saham dan obligasi; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:00:35
540   EtiketJID2021062523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Angke Jaya No. 27 Rt. 005/006, Kel. Angke – Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NOVILIA

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 :

: NOVINA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; Toko serba ada; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:06:05
540   EtiketDID2021062524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol Baru KM 2/58 RT 001/004 Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang,
Banten, 15115

PT. Hasil Ibadah Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Senormal + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru pada tulisan "Senormal" dan gambar logo, warna putih pada dasarnya.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Deterjen bayi; Krim pelembab kulit

beraroma; Minyak bayi; Parfum untuk bayi; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Sediaan pelembab
untuk kulit; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; 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.; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; cairan pembersih; cairan pembersih kering; kapur pembersih; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan
organik dan menghilangkan noda; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; lotion bayi [perlengkapan mandi];
pelembab kulit; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; 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 jendela; pembersih kamar mandi; pembersih
semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pencuci tubuh
dan rambut bayi; sampo untuk bayi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:09:15
540   EtiketDID2021062525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMBAKAN SITUGEDE RT 01/05 KEL. SITUGEDE KEC. BOGOR BARAT
KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat

ASNAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NyiPohatji + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM,COKLAT DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau

pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat;
Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen;
Kue Coklat Mente ( Cookies ); Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan
bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Nasi coklat sudah diolah
dalam kemasan; Panettone (roti manis); Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan
susu berbentuk serbuk; coklat berisi ekstrak buah; kopi dan coklat; krim-krim coklat; kue basah; kue beras; kue pastry; kue
untuk makanan ringan; kukis coklat dari tepung keto; kulit pastry puff (roti); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makaroni [kue kering]; minuman dengan
bahan dasar coklat; pandoro [roti ragi manis]; pemanis-pemanis coklat; roti goreng; roti gulung; tepung dan sediaan terbuat
dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:10:28
540   EtiketDID2021062526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Headquarters Building, No. 38 Chuangye North Road, Jinwan District, Zhuhai
City, Guangdong Province, P. R. China

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

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 :

: LIKANG V
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; imunostimulan; obat kumur untuk keperluan medis; obat-

obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan manusia; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan biologis
untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled;
sediaan injeksi untuk keperluan medis; teh obat; vaksin; vaksin hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:10:47
540   EtiketDID2021062527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GADING GRIYA LESTARI BLOK D.1/58, KEL. SUKAPURA KEC. CILINCING
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MELISSA HARDJONO

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 :

: TRIABADI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===SELONGSONG KABEL; ducting untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel

listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:21:59
540   EtiketDID2021062530
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalasan Dalam No. 44, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

M. ARWIN SOFYADI W. D., SE., AK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEACHING BIILFIZZCEND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam, krem, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Barang cetakan utuk

keperluan pendidikan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang hukum; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Materi pemodelan untuk keperluan
pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; Publikasi, majalah,
brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di atas berhubungan
dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis menulis; bahan pendidikan dalam
kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-
aparatnya); bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan [kecuali peralatan]; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran; bahan-
bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang cetakan
yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan yang berkaitan dengan pendidikan
kesehatan; buku; buku Anak-anak; buku anak-anak memasukkan komponen audio; buku bergambar; buku cerita; buku cerita
anak-anak; buku fiksi; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; buku gambar; buku komik manga; buku mewarnai; buku
naskah; buku non-fiksi; buku pelajaran; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; 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; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; majalah; majalah [majalah berkala]; majalah berkala; majalah cetak;
majalah poster; materi pendidikan tercetak; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; materi pengajaran,
pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; publikasi pendidikan; seri buku
non-fiksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:24:40
540   EtiketDID2021062532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Headquarters Building, No. 38 Chuangye North Road, Jinwan District, Zhuhai
City, Guangdong Province, P. R. China

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

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 :

: LIKANG V
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; imunostimulan; obat kumur untuk keperluan medis; obat-

obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan manusia; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan biologis
untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled;
sediaan injeksi untuk keperluan medis; teh obat; vaksin; vaksin hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:30:48
540   EtiketDID2021062533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BARANANGSIANG INDAH B6 RT 08/05 KEL. KATULAMPA KEC. BOGOR TIMUR
KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat

HILMY FATIMAH NURDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINARA WOODNART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : PUTIH DAN COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===karya seni yang terbuat dari kayu; kotak alat dari kayu, kosong; kotak kayu; kotak kayu dekoratif; kotak kayu untuk

keperluan kemasan industri; kotak surat dari kayu; lemari peraga perhiasan; peti kayu; pita kayu; rak kayu [perabot]; sumbat
kayu untuk wadah kemasan industri; tangki penyimpanan kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:33:13
540   EtiketDID2021062534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Headquarters Building, No. 38 Chuangye North Road, Jinwan District, Zhuhai
City, Guangdong Province, P. R. China

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

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 :

: LIKANG G
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; imunostimulan; obat kumur untuk keperluan medis; obat-

obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan manusia; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan biologis
untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled;
sediaan injeksi untuk keperluan medis; teh obat; vaksin; vaksin hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:38:33
540   EtiketDID2021062536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bhineka Raya No. 30 Rt. 009 Rw. 009
Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

ANDRIAN TANSIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kresnami Sonyaruri S.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WORKZONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WORKZONE : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Plat kopling Untuk Kendaraan; Velg untuk roda kendaraan; ban untuk

kendaraan; breket box; breket plat nomor; gearing untuk kendaraan darat; jari-jari untuk kendaraan darat; kaca spion; kampas
rem untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; pedal sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram untuk
kendaraan; roda gigi sepeda motor; sadel sepeda motor; setang sepeda motor; tutup kenalpot; udara pompa [aksesoris
kendaraan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:40:55
540   EtiketDID2021062537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Headquarters Building, No. 38 Chuangye North Road, Jinwan District, Zhuhai
City, Guangdong Province, P. R. China

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

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 :

: LIKANG G
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; imunostimulan; obat kumur untuk keperluan medis; obat-
obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan manusia; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan biologis
untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled;
sediaan injeksi untuk keperluan medis; teh obat; vaksin; vaksin hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 12:53:46
540   EtiketJID2021062542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IR. H. JUANDA NO. 06, RT/RW. 003/018, KEL. LINGGAJAYA, KEC.
MANGKUBUMI, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

C.V. SANSIBAR

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 :

: SANSIBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah; hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat pertanian; Distributor mesin pertanian; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan

sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; jasa penjualan minuman
berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura
dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:03:16
540   EtiketDID2021062544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol Baru KM 2/58 RT 001/004 Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang,
Banten, 15115

PT. Hasil Ibadah Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Senormal + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru pada tulisan "Senormal" dan gambar logo, warna putih pada dasarnya.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih

luka anti bakteri; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk
penggunaan rumah tangga; fungisida untuk keperluan rumah tangga; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu
disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan
kuman; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; sabun antibakteri; sediaan antibakteri; sediaan
penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; semprotan antibakteri; tablet antibiotik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:13:12
540   EtiketJID2021062546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pademangan 2 Gang 2 No. 36 RT 04 RW 06, Kel. Pademangan Timur, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Andi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: e-kost
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan secara online; Iklan secara online pada

suatu jaringan komputer; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa manajemen waralaba; Jasa
pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui
online (internet); Jasa periklanan online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui
situs web; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel,
resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep
timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Pemasaran digital; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan
informasi  di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa
di website; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan online; Promosi, periklanan
dan pemasaran situs online; bisnis dan manajemen; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan online; iklan online di
jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan situs web bisnis;
jasa iklan dan promosi; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk
media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemasaran; jasa penjualan secara online; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-
jasa perdagangan online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; konsultasi manajemen bisnis; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran
bergerak; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi
elektronik; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan pemasaran online; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pemesanan online; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis; manajemen
bisnis hotel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen hotel untuk orang lain; menyediakan informasi
termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor;
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menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; pemasaran internet; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs
jaringan online; pemasaran online; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyediaan dan penyewaan
ruang iklan di Internet; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung===
===Investasi properti; 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 real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen,
kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real
estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;
Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Manajemen apartemen; Manajemen bangunan; Manajemen gedung;
Manajemen kondominium; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen;
Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan, layanan pembagian waktu real estat untuk
liburan; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan;
jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa
manajemen aset properti; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan
untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen untuk real estate; jasa penyewaan properti komersial; layanan agen estat dan
penyewaan properti; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan apartemen, kondominium, villa, dan jasa
manajemen penyewaan kabin; layanan investasi properti dan real estat; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pensiun;
layanan manajemen apartemen; layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti
hotel; layanan penggalangan dana bisnis online; manajemen aset; manajemen penyewaan properti; manajemen properti real
estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk
berlibur, kondominium, vila, dan kabin; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari properti sewaan;
mengelola beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats)
dan apartemen; penyewaan properti komersial; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan; penyewaan real
properti===
===Jasa Pendidikan; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas,
webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan secara online; Jasa pendidikan di
bidang bisnis; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar
dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pengajaran secara online; Jasa persewaan gedung; Jasa persewaan hall
(ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan
dan kebudayaan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan
menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Pelatihan; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan
pendampingan UMKM; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan
hiburan, menyediakan permainan online; Pendidikan; Pendidikan, pelatihan, kursus, 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; Penyediaan informasi, termasuk
secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan kursus pendidikan;
Penyediaan pelatihan secara online; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang
disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; coaching [pendidikan dan pelatihan];
jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; kursus
pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen bisnis; melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur kursus pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan;
menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar
pelatihan online; pelatihan bisnis; pendidikan Bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di
bidang manajemen bisnis; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan];
pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; penyebaran materi
pendidikan; penyediaan program pelatihan; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi materi multimedia
online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik===
===Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu  menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja
yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya
dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Layanan komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber
daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; 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;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam menyiapkan
laporan finansial dan manajerial; 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
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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 menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data,
penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mempromosikan jasa pihak lain;
Penyediaan situs web interaktif di bidang manajemen proyek bisnis dan profesi manajemen proyek; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan
pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program
komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; hosting aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting
aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); layanan komputer
yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya perangkat lunak secara online (dari
situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan dan di bidang penerapan Internet
of Things (IoT)]; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk layanan pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token
blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan
manajemen kas; menyediakan situs web untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mereservasi  dan memesan transportasi, perjalanan, dan restoran;
pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan integrasi cloud; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang
aplikasi seluler; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau
pembelian barang dan jasa; penyediaan penggunaan sementara online untuk piranti lunak komputasi cloud yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan pada manajemen database dan penyimpanan data elektronik; penyediaan perangkat lunak aplikasi;
penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus, file audio, dan video online dalam
bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyewaan
perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:19:46
540   EtiketDID2021062548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEJAGALAN II NO.55-E, KEL. PEKOJAN, KEC. TAMBORA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

HENDY SUYONO

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 :

: PHILLIP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin mainan; Mainan malam (clay for toys); Mainan yoyo; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Tali

senam; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat-alat olahraga; balon mainan; band
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pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket tenis meja; bangku olahraga; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan
sikut (peralatan olahraga); barang-barang senam dan olahraga; blok bangunan mainan; bola biliar; bola bowling; bola golf;
bola kaki; bola mainan; bola olahraga; bola tangan; bola tenis meja; bola untuk olahraga; bola voli; boneka (dolls); dam
[permainan]; drone [mainan]; gasing (mainan); grip band untuk raket bulutangkis; grip untuk raket bulutangkis; jaring untuk gol
sepak bola; jaring untuk olahraga; kartu permainan; kasing untuk raket soft tennis; kendaraan mainan; kendaraan mainan
menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan mainan yang berubah menjadi robot;
kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kendaraan roda empat; kereta mainan; kotak untuk umpan pancing; lompat tali;
mainan *; mainan aksi; mainan aksi listrik; mainan bayi; mainan elektronik; mainan fidget spinner; mainan karakter plastik;
mainan kolam tiup; mainan musik; mainan pasir; mainan pendidikan; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan
yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang dioperasikan secara elektronik; masker wajah untuk olahraga, selain untuk
menyelam; mata kail pancing; meja untuk tenis meja; mendorong mainan; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil model skala [mainan]; overgrip untuk
raket; pancing mainan; papan catur; pedang mainan; pegangan untuk raket; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga);
pelindung leher (untuk penggunaan olahraga); pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pelindung wajah [artikel
olahraga]; penutup berbentuk untuk raket tenis meja; penutup pelindung untuk raket; peralatan raket; permainan bangunan;
permainan catur; permainan dan alat-alat permainan; ponsel mainan; raket; raket bulutangkis; raket frontenis; raket pelota dari
kayu; raket tenis; robot mainan; sarung tangan olahraga; sarung tangan raket; senar raket; senjata mainan; sepatu roda;
sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; skuter [mainan]; tali yoga; tarik mobil mainan; tas dan
sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga); tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga;
tempat gulungan pancing; tempat tidur boneka; topeng [mainan]; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; usus untuk
raket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:32:52
540   EtiketDID2021062552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN SEDAYU SQUARE JALAN KAMAL RAYA OUTER RING ROAD BLOK G
NOMOR 003 RT. 003 RW. 012 CENGKAREG BARAT CENGKARENG, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MARINA GLOBAL INTERNUSA

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 :

: SEASTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat untuk penggerak

pada tanah, di udara atau di air; As shock untuk kendaraan darat; As starter untuk kendaraan; BACK UP RING (penyangga
karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BRAKE
BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); Ball joint untuk kendaraan; Ban-ban mobil; Bodi mobil;
Bodi sepeda motor; Bracket plat nomor kendaraan; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER
(booster kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP FOR BRAKE
MASTER CYLINDER (Karet sentral  Rem); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH
OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP
KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling
atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER
(set karet sentral rem singel piston); Casis kendaraan; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; DRIVE SHAFT BOOT KIT
(BOOT KARET AS RODA); Dayung untuk Perahu Naga; Drag link untuk kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear
kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk kendaraan; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); JENDELA KAPAL; Jok
untuk kendaraan; KENDARAAN PEMBAWA SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel
rem untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kap mobil; Kapal laut; Karet
balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Karoseri
untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan
sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan selang kopling; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan selang kopling peledak; Kendaraan, yaitu, kendaraan darat dan pesawat terbang;
Kickstands sepeda; Komstering,  untuk kendaraan; Kopling untuk mobil; Kopling untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk
kendaraan; Motor untuk kendaraan; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK KENDARAAN; PENUTUP SETIR KENDARAAN;
POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pedati; Pegas daun untuk suspensi kendaraan;
Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelapis ban vulkanisir; Pelat kopling; Pelek roda depan; Pelindung tempat duduk
untuk kendaraan (cover seat); Per untuk kampas rem kendaraan; Perahu Eretan; Perahu Jegong Kecil; Perahu Jembing;
Perahu Jukung Katir; Perahu Konting; Perahu Naga; Perahu Prawean; Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan; Perlengkapan
sepatu rem dengan per; Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk
Kendaraan; Punuk (Tempat Duduk Pada Perahu Jegong); RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rangka sepeda; Rantai
penggerak untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; SALUT REM
UNTUK KENDARAAN; Sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan; Sadel sepeda; Setang sepeda; Shock untuk sepeda
motor; Spoiler untuk kendaraan; Stabilizer roda depan dan belakang; Tembon (Perahu Nelayan); Transmisi untuk kendaraan;
Tuas Kopling; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER
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PISTON CUP (Karet Rem); airships; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat;
alarm keamanan untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat keamanan kendaraan untuk anak-anak; alat pencegah
pencurian untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air; anakan perahu; anti-
pencurian kunci untuk digunakan pada roda mobil kemudi; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban
kendaraan; as bergigi untuk kendaraan; as gigi konter untuk kendaraan; as konter untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan
darat; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; atap bar untuk kendaraan; badan untuk kendaraan; badan untuk
kendaraan bermotor; bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural untuk kapal; bagian struktural untuk kendaraan; bagian
struktural untuk kendaraan darat; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; baling-baling kendaraan; baling-
baling perahu untuk mesin penggerak bagian belakang perahu (outboard) dan buritan; baling-baling sekrup untuk kapal;
baling-baling untuk kapal; baling-baling untuk skuter air; balon kendaraan; ban; ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan;
ban kendaraan; ban luar; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban roda dua tanpa ban dalam; ban sepeda; ban untuk
kendaraan; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda pesawat; ban, peralatan ban anti gelincir; bantal jok untuk jok
kendaraan air; bantal kursi mobil; bantal kursi roda; bantal kursi untuk kursi perahu; bantal penguat anak untuk kursi
kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan batang kemudi untuk perahu; bantalan kursi roda; bantalan rem
cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk
kendaraan darat; bantalan roda untuk kendaraan darat; batang derek untuk kendaraan; bearing (untuk kendaraan darat); bell
crank untuk kendaraan; berbantal udara kendaraan untuk transportasi pribadi; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk
kendaraan darat; bodywork untuk kendaraan bermotor; bogie untuk mobil kereta api; booming untuk kapal; booster kursi untuk
digunakan dalam kendaraan; brake drums untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; bumper kendaraan; bumper
untuk mobil; caissons [kendaraan]; cakram rem untuk kendaraan; cara cenderung untuk kapal; casis Speda motor; casis
kendaraan; casis untuk kendaraan darat; cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat; center link untuk kendaraan; cermin
sayap; chocks perahu; cleat perahu; coachwork untuk kendaraan bermotor; cover untuk kendaraan roda kemudi; dashboard
untuk kendaraan; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; davits untuk kapal; dilaminasi pegas daun untuk suspensi
kendaraan darat; disengaging gigi untuk kapal; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan; engkol sepeda; fender flare untuk
kendaraan darat; fender untuk kapal; fender untuk kendaraan darat; flaps lumpur untuk kendaraan; freewheels untuk
kendaraan darat; freewheels untuk sepeda motor; gagang pintu untuk kendaraan darat; gantungan tunggangan untuk
kendaraan darat; garpu sepeda; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk
kendaraan darat; gerobak; gerobak dorong; gigi untuk sepeda; gosok rel untuk kapal laut; handle rem/kopling; hub roda
kendaraan; hydrofoils [kapal]; hydrofoils untuk kapal; idler arm untuk kendaraan; impeller untuk perahu; impeller untuk skuter
air; indikator arah untuk kendaraan darat; inner shaft untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jari-jari roda
kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda
untuk kendaraan roda dua; jendela untuk kendaraan; jendela untuk mobil; jeruji roda kendaraan; jeruji roda mobil; jok untuk
kendaraan air; joystick kendaraan; kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk
sepeda motor; kaca depan; kaca depan untuk kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca depan untuk mobil; kaca
spion samping untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kacamata kaca depan mobil; kain penutup jok untuk kendaraan;
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; kantong udara untuk kendaraan; kapal; kapal [perahu dan kapal laut];
kapal cepat; kapal dengan fitur derek dimasukkan; kapal dilipat; kapal feri; kapal induk; kapal jet pribadi; kapal kabel; kapal
kargo; kapal keruk [kapal]; kapal kesenangan; kapal layar; kapal penumpang; kapal pesiar; kapal pneumatik; kapal selam;
kapal tunda; kapal uap dayung; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; kastor untuk troli [kendaraan]; katup untuk
ban kendaraan; kayu [bingkai] untuk kapal; kemudi perahu; kemudi untuk kapal; kendaraan; kendaraan air; kendaraan air
berbahan bakar jet kecil; kendaraan air bermotor; kendaraan bantalan udara; kendaraan barang; kendaraan bawah air otonom
untuk pemeriksaan dasar laut; kendaraan bawah laut; kendaraan bawah laut tanpa awak; kendaraan bermotor; kendaraan
bermotor roda dua; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat; kendaraan darat lapis baja; kendaraan jet untuk olah raga
air; kendaraan komersial; kendaraan lapis baja beroda; kendaraan militer roda; kendaraan roda dua; kendaraan sel bahan
bakar; kendaraan serba guna; kendaraan sport; kendaraan udara; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.;
kendaraan untuk bergerak di laut; kendaraan untuk perjalanan air; kendaraan yang berjalan di atas rel; kendaraan yang
dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk transportasi bawah laut; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh untuk inspeksi
bawah air; 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) ; kereta barang;
kereta bayi; kerudung untuk kapal; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk mobil;
kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling kereta api; kopling poros atau penyambung
poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling untuk
digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; kotak atap untuk kendaraan; kursi
anak-anak untuk kendaraan; kursi kendaraan; kursi mobil untuk anak-anak; kursi transportasi; kursi untuk kendaraan darat;
lambung kapal; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; logam yang dilapisi daun pegas
untuk suspensi kendaraan; lubang intip untuk kapal; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mekanisme kopling untuk
mobil; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat; mengayuh perahu; mesin bensin untuk kendaraan darat; mesin diesel
untuk kendaraan darat; mesin kendaraan bermotor; mesin kendaraan darat; mesin mobil; mesin turbojet untuk kendaraan
darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil selimut [berbentuk]; motor kursi roda;
motor sepeda; motor untuk kendaraan bermotor; mudguards sepeda; mudguards untuk kendaraan bermotor; mudguards
untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; outriggers untuk perahu; palka menjadi bagian struktural dari kapal; palka untuk
kapal; panel bodi untuk kendaraan; panel pintu untuk kendaraan; panel pintu untuk kendaraan darat; papan injakan
kendaraan; papan kendaraan berjalan; pas dashboard cover untuk kendaraan; patch karet perekat untuk memperbaiki ban
dalam; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal sepeda;
pegangan jendela untuk mobil; pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi
kendaraan; pegas suspensi untuk mobil; pelapis ban; pelapis jok untuk kursi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelapis
untuk mobil; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda kendaraan; pelek
untuk roda mobil; pelindung baling-baling baling-baling untuk kapal; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pembatasan
kepala untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; penahan kepala untuk kursi kendaraan; penopang suspensi
untuk kendaraan; penutup ban untuk kendaraan; penutup berbentuk untuk kapal; penutup dan pelindung mesin kendaraan ;
penutup jok untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup kereta dorong; penutup palka baja untuk kapal;
penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup roda untuk kendaraan; penutup
sistem kopling; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk mesin kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar
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kendaraan; perahu; perahu bertenaga listrik; perahu dayung; perahu dayung flat-bottomed; perahu jet; perahu jet rekreasi;
perahu karet; perahu kecil berbahan bakar jet; perahu kompetisi; perahu layar; perahu nelayan; perahu olahraga; perahu
ponton; perahu pribadi; perahu rekreasi; perahu ski; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perangkat airbag untuk mobil;
perangkat anti silau untuk kendaraan; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat];
peredam kejut suspensi untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut suspensi untuk
mobil; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan darat; pergeseran gigi untuk kendaraan darat;
persneliing untuk kendaraan darat; persneling untuk kendaraan darat; pesawat terbang; pin kap kendaraan; pintu untuk
kendaraan bermotor; pitman arm untuk kendaraan; pompa sepeda; poros baling-baling untuk kapal; poros penggerak (gardan)
untuk kendaraan; poros roda kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan; poros, gandar atau
gelendong (spindles) [kendaraan darat]; power windows untuk kendaraan; rak bagasi untuk kendaraan; rak sepeda stang; rak
sepeda untuk kendaraan; rak ski untuk kendaraan; rangka bawah kendaraan; rantai anti-selip; rantai ban untuk kendaraan
darat; rantai kendaraan bermotor; rantai mobil; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai roller untuk
kendaraan darat; rantai sepeda; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem; rem Band untuk kendaraan darat;
rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem kemudi; rem kerucut untuk
kendaraan darat; rem sepeda; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat; roda gigi
diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi untuk kendaraan darat; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi [bagian
kendaraan]; roda kemudi untuk kapal; roda kemudi untuk kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda
kendaraan; roda sepeda; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk
mobil; roll bar (kendaraan); roll bar kendaraan; rumah perahu; sabuk anti-kapal selam (kendaraan); sabuk karet untuk
transmisi kendaraan darat; sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak; saluran untuk kapal; saluran untuk lokomotif;
sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran untuk kendaraan; sarung jok [berbentuk] untuk digunakan di kapal; sarung jok
dipasang untuk kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sasis mobil; segmen rem untuk kendaraan; segmen rem untuk
kendaraan darat; sekrup [baling-baling] untuk kapal; selang / kabel kopling; selang rem untuk kendaraan; selimut dipasang
untuk kapal; selimut dipasang untuk kapal dan kendaraan laut; selimut pas untuk kendaraan; selimut pas untuk kendaraan
laut; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepeda; sepeda air; sepeda beroda tiga; sepeda lipat;
sepeda olahraga; sepeda untuk anak-anak; setir untuk kendaraan; shaft Cardan untuk kendaraan; silinder rem untuk
kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat; sinyal arah untuk kendaraan; sinyal arah untuk mobil; sistem alarm kendaraan
bermotor; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi
untuk kendaraan darat; skuter air; spar untuk kapal; spoiler kafilah; spoiler untuk kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif;
sprocket roda; sprocket sepeda; sprocket untuk roda kendaraan; stut kopling hidrolik; suspensi roda; tabung suspensi
kendaraan; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tanda belok untuk kendaraan darat; tanduk
sepeda; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tangki gas untuk kendaraan; tangki gas untuk kendaraan darat; tank ballast
kapal [komponen struktural kapal]; tanker [kapal]; tanker minyak [kapal]; tapak karet untuk ban vukanisir; tempat duduk
kendaraan; tempat poros roda otomobil; tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan
dengan kapal; tiang-tiang untuk kapal; tiang-tiang untuk kapal berlayar; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tombol-
tombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; tops konversi untuk kendaraan; trailer peralatan; trailer sepeda; trailer untuk
kendaraan; trailer untuk penarik kapal; traktor; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; transmisi untuk
kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; trem; troli *; troli roda dua; truk; truk forklift; tuas rem untuk kendaraan
darat; tubuh untuk kapal; turbin gas untuk kendaraan darat; turbin uap untuk kendaraan darat; turbin untuk kendaraan darat;
tutup oli kendaraan; tutup roda untuk kendaraan; udara pompa [aksesoris kendaraan]; undercarriage untuk kendaraan;
universal joint (dipakai dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat sebagai pelindung); van [kendaraan]; wiper kaca
depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:33:09
540   EtiketDID2021062553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sentra Niaga Puri Indah Blok T1-14, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610

PT Mentari Books Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berani Mau Sanggup + LOGO BMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang terbuat dari kertas; Berita berkala; Brosur-brosur; Kartu nama; Kertas; alat tulis kantor; amplop; bahan

pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; barang-barang cetakan; barang-barang dari
karton; barang-barang publikasi tercetak; buku; buku catatan; cap [stempel]; kalender; kartu ucapan; kartu-kartu; katalog;
majalah; map; papan nama dari kertas atau karton; pena; pensil; pulpen; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:33:38
540   EtiketDID2021062554

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA
Exxon Mobil Corporation
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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 :

: MOBIL DIESEL B30 2500
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MOBIL DIESEL B30 2500 = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gasolin; Minyak Bahan Bakar Kendaraan Laut; Minyak pemanas; bahan bakar; bahan bakar motor; bahan bakar

penerbangan; minyak diesel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:40:18
540   EtiketJID2021062556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalasan Dalam No. 44, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

M. ARWIN SOFYADI W. D., SE., AK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEACHING BIILFIZZCEND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, krem, hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa toko; Layanan

penjualan ritel online; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan
teks non-elektronik; Toko buku dan alat-alat tulis; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan
grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:43:29
540   EtiketDID2021062557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BAKULAN KULON, BAKULAN KULON, RT. 4/RW. 0, PATALAN, JETIS, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

EMI SUSILOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHIMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk

wanita; pakaian; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:51:44
540   EtiketDID2021062560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sentra Niaga Puri Indah Blok T1-14, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610

PT Mentari Books Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Berani Mau Sanggup + LOGO BMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; Pakaian olahraga; Pakaian wanita; Tutup kepala; celana; jaket; jas; jas hujan; kaos kaki; kaos oblong; kaos

polo; kemeja; pakaian pria; pakaian seragam; penutup kepala; rompi; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 13:55:17
540   EtiketDID2021062561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SCIENTIA SQUARE BARAT 1, RUKO DARWIN NO.21, KEL. MEDANG, KEC.
PAGEDANGAN , Kabupaten Tangerang, Banten

PT. PRODUKSI KARYA 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 :

: TRUE GLOW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sediaan

kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Serum bulu
mata; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan
penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel rambut;
highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker rambut dan kulit kepala; masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; pacar untuk keperluan kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun
cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak;
semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab;
toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:00:07
540   EtiketJID2021062564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Surya Inti Blok A-16, Jl. HR. Muhammad KO Permata,
Kel. Pradah Kali Kendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60226

CV. OTOGRID 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 :

: OTOGRID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : OTOGRID merupakan bagian dari nama badan usaha pemohon, yaitu CV. Otogrid Indonesia
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan besar (Distributor); jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:01:24
540   EtiketDID2021062565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Dangdeur No. 303 RT. 003 RW. 004 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40151

ARIS A. IMRAN

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 :

: SEKA BASICS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana ketat tipis

untuk wanita; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola
Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu
atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket;
Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos
polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; 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 wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual
untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Peci; Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki;
Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung
sutra (untuk sholat); Sarung tenun; Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing
yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
wanita; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan berkerudung; atasan untuk wanita; baeja [rompi tradisional Korea
untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju
memancing; beanies; bodysuits untuk wanita; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi;
celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana bersepeda; celana berupa kaos
kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana
kapri; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki;
celana leging; celana mandi; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana
pakaian; 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 pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek
kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; 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
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim;
celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita;
celana yoga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gamis; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk wanita; hoodies;
jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; 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; jaket dengan penutup kepala; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir;
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; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki;
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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; kaus kaki celana panjang; kaus kaki wanita; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja
kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; kutang wanita; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket
luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset; mantel untuk wanita; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian luar
untuk wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pengantin pengantin wanita; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); piyama untuk wanita;
pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; rok celana; 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; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat wanita; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot
kulit domba; sepatu bot untuk wanita; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk wanita; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin
wanita; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan
anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang,
celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies);
setelan pakaian formal wanita; sol sandal; stoking dan celana ketat tipis wanita; sweater katun; sweater leher kru; sweater
ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:01:36
540   EtiketJID2021062566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sentra Niaga Puri Indah Blok T1-14, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610

PT Mentari Books Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berani Mau Sanggup + LOGO BMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa promosi dan pemasaran secara

online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:05:01
540   EtiketDID2021062570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ELANG LAUT VI B3 NO. 23 PIK, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HASAN RIDWAN

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 :

: INDOPORANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, COKLAT, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Brownies Coklat; Bumbu instan bubuk; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk

dari melinjo); Es Konsumsi; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Kakao; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kue;
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan dalam kaleng, alumunium
kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging
sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian
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rasa udang pedas manis dan rumput laut; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman dengan bahan dasar coklat;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli; Nasi Rames; Ocha / teh jepang; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Saus Pizza; Saus kari kuning asam; Saus sayuran asam; Teh Tarik; Teh latte; Teh lemon; acar manis
[bumbu]; asam [bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; beras ketan; biji wijen [bumbu]; brownies; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu opor; bumbu semur;
bumbu taco; cabai kering [bumbu]; coklat; crepes; cuka, saus [bumbu]; donat; ekstrak kopi; es krim; garam; gula, madu, sirup;
hamburger [sandwich]; kari [rempah-rempah]; kecap; kerupuk; kopi; kue tart; lada [bumbu]; makan siang pra-paket yang terdiri
terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbasis jagung;
makanan ringan berbasis sereal; mayones; mie tepung; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman
dengan bahan dasar kakao; minuman teh boba; nasi bakar; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; pizza; popcorn dan
makanan ringan berbahan dasar jagung; ragi, baking powder; rempah-rempah; rumput laut [bumbu]; saus cabai; saus ikan;
saus kari; saus teriyaki; saus tiram [sambal]; sereal siap saji; spaghetti; teh; teh hijau; tepung Hunkwe; tepung kentang; tepung
kentang *; tepung tapioka; tepung*; wafel; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:09:26
540   EtiketDID2021062572

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: mlokolegi rt 001 rw 010, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, 57615
Budhi Purwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trijaeners
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat-obatan tradisional; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:12:40
540   EtiketDID2021062575

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2269 Chestnut Street, #523, San Francisco, California 94123, USA
Hims, Inc.

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 :

: HIMS & HERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HIMS & HERS = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Pelumas pribadi (medis); Sediaan

obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
psoriaris; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Suplemen diet dan gizi; Suplemen
makanan oral untuk penggunaan medis; analgesik; asetaminofen; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; gel stimulan seksual; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; kit medis keperluan tes diagnostik; obat pereda nyeri; patch transdermal untuk perawatan medis; pelembab
vagina; perawatan mulut dan sediaan perawatan; sediaan analgesik; sediaan antijamur; sediaan estrogen; sediaan farmasi;
sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi;
sediaan obat; sediaan pengobatan jerawat; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan
rambut mengandung obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan testosteron; shampoo ketombe obat; suplemen diet
untuk mengendalikan berat badan; suplemen gizi bubuk; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan;
suplemen protein untuk manusia; vitamin prenatal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:13:34
540   EtiketDID2021062576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Madrid 1 Blok A No. 19, Jalan Letnan Sutopo, Rawa Mekar Jaya, Kec.
Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15310

PT Shangyang Perkasa Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPI Shangyang Perkasa Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Precas Beton; bahan bangunan beton; beton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/09/2021 14:19:30
540   EtiketDID2021062577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Baranangsiang Komplek ITC Kosambi Blok G-27, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur
Bandung, Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat

PT. GRACIA PHARMINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZITOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas

air; Gel antiseptik; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kapas penyeka
untuk tujuan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Produk dan sediaan farmasi; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan dan bahan farmasi dan
obat-obatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-
sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk
tujuan perawatan kesehatan; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Suplemen makanan dan gizi; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi;
Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; 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; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; antioksidan untuk suplemen
gizi; antiseptik; busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; 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; enzim untuk keperluan medis; gel pembersih tangan untuk desinfektan; handuk sarung tangan
sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapas antiseptik; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk
keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; perban bedah; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka;
plester bedah; plester medis dan bedah; plester tempel untuk keperluan bedah; sabun desinfektan; scrub bedah; sediaan
antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan dan bahan farmasi; sediaan enzim untuk
keperluan medis; sediaan farmasi; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; spons yang diresapi dengan desinfektan;
suplemen bernutrisi; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen herbal;
suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen mineral; suplemen nutrisi cair; tambalan suplemen vitamin; tisu
antiseptik sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin dan suplemen vitamin===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 08:33:30
540   EtiketDID2021062764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusun Flamboyan Blok E No. 101 RT.014/RW.010, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

ANTON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OK BOSS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan pembungkus; Barang terbuat dari kertas; Foil, bukan

logam untuk pengemasan makanan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong penyimpanan makanan dari
plastik untuk keperluan rumah tangga; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas serap minyak; Laminasi kertas, kardus,
karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Mika plastik untuk membungkus makanan; Tisu; Tisu
kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; 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 pembungkus kertas; bahan pengemasan dan pembungkus yang
terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; barang-barang dari karton; barang-barang dari kertas; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau
pengemasan; gulungan kertas toilet; handuk kertas; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka
dari kertas; 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 kertas atau plastik untuk kemasan;
kantong kertas belanja; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah
tangga; kantong kertas untuk pembungkus; 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 memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas;
kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik
untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali
pakai; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan 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 beras *; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas kado; kertas pembungkus; kertas pembungkus
makanan; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas plastik; kertas tahan panas; kertas tisu; kertas tisu untuk
membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas yang mengandung mika; kertas yang sekali pakai; kertas-kertas kemasan; kotak
hadiah dari kertas; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembaran kertas
atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus;
pembungkus kedap air; pengemasan wadah kardus; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); sapu tangan
kertas; tisu dapur; 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; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan
pengepakan; wadah makanan; waslap terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 08:34:18
540   EtiketDID2021062765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Batu Bolong St No.14, Canggu, North Kuta, Badung Regency, Bali 80351,
Kabupaten Badung, Bali, 80351

HESI MANDA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Brownish Gold; Coklat Keemasan; Tipikal Sparkling Wines
511 Kelas Barang/Jasa : 33
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510 Uraian Barang/Jasa : ===wine dan wine bersoda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 08:35:17
540   EtiketDID2021062766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Monjali No. 99, Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman Regency, Special Region of
Yogyakarta 55284, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55284

PT AVO INNOVATION TECHNOLOGY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OASEA LABORATORIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan biru atau teal blue
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; 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; 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; 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 .; 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; Bintang terima 3; 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); 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; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; 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; 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; 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
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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 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 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 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; Odol; 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; Pembersih Badan; 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; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; 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;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
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 yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; 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; 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 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 tata rias dan penghapus riasan;

Halaman 82 dari 424



Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; 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 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 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;
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; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (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; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; 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; 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-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

Halaman 83 dari 424



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
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; 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 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; 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
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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 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 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; 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;
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 tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; 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 ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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
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 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
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 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
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(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 dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam;
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 bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; 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, 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 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 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, 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 kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan 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; 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 pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
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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 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 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; 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 yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot
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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 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 scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub 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; 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 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; 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 pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; 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 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 wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen 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
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 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
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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
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; 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 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 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 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 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
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 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 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; 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
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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 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 rambut;
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 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 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
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 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]; 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; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; 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 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 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

Halaman 90 dari 424



(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; 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 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

21/09/2021 08:37:18
540   EtiketDID2021062767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAMARASA 1 NO. 16 A, RT. 016 RW. 005, KEL. ANGKE,  KEC. TAMBORA,
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

KEVIN KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUESEERAPHINE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian dalam;

Pakaian wanita; T-shirt; blus; celana; celana panjang; celana pendek; daster; gaun; jaket; kaos; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; pakaian; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian santai; pakaian tidur; rok; rok mini; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 08:52:40
540   EtiketDID2021062768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dk. Karang Asem RT 001 RW 004, Roworejo, Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah, 54317

April Kharis Subekti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hrstuff
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sweater; celana; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; sandal; sarung tangan; sepatu; topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:00:04
540   EtiketDID2021062847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Kener RT. 01 Rw. 01 Kel. Kener Kec. Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah

HENDRA GUNAWAN

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 :

: LYAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, abu-abu, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air demineral [minuman]; Air mineral dengan ozon; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral dengan rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:00:48
540   EtiketDID2021062848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Jeruk III No. 44 A Rt. 001 Rw. 006, Kel. Maphar, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

KUSUMA TRITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MATRIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan

bermotor; 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 penstabil listrik untuk kendaraan; Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor,
semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Antarmuka pengguna untuk
komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol
jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan
perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi
dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen
virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter,
aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan
perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk
perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan
bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu,
mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian
kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai,
terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan
bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk
menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Baterai penyimpanan timbal-asam untuk
kendaraan listrik; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai, listrik, untuk kendaraan; GPS navigasi dan petunjuk, pelacakan
lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi nirkabel
untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Komponen dan
kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan
baterai; Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang
terhubung, perangkat antena tak berawak, dan drone; Konektor ponsel untuk kendaraan; Mesin pelurusan roda kendaraan 3
dimensi (3D Wheel Alignment); Meteran yang terpasang pada kendaraan; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian
perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja,
jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Partikulat mikro, tag  yang
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bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang perlabelan pasif, penelusuran atau
pelacakan orang, hewan,  kendaraan, atau barang; Pencatat jarak tempuh untuk kendaraan; 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; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada
topi keras dan helm pengaman; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis
layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis
secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah
di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan
advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat,
peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan
jaringan.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi
untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara,
kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler
(mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak
sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk
merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card,
Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket,  Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil
dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat
pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan
penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor
kendaraan; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk
digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh
(download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk
memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan
mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem
kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Platform arsitektur terbuka
untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu
perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan
antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform perangkat keras dan perangkat lunak
komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas,
komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan
kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari
suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel,
modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan
sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat
jaringan; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Sensor suhu evaporator untuk
kendaraan; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sistem multi kamera untuk
digunakan dalam kendaraan; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan; Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil
untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi
[sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan
untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm anti-pencurian, selain untuk
kendaraan; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat
navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat pemancar elektronik untuk mengirim
tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk menguji
rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; 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; aparat pemantauan kendaraan; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau
kendaraan tanpa awak; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi,
menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat
pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi
[sehubungan dengan otomobi]; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan
perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung
olahraga; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal
bercahaya]; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik;
baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai untuk kendaraan; colokkan alat elektronik untuk pengujian diagnostik
kendaraan; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk
mengelola jadwal perawatan kendaraan; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; dipstik kendaraan;
display kepala-up untuk kendaraan bermotor; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk kamera helm; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; 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
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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;
indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah pada ban
kendaraan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); kamera dan
sensor kendaraan bermotor; kamera helm; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan;
kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; katup thermostat untuk mesin kendaraan; komputer untuk
pendingin udara otomatis untuk kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kunci daya untuk
kendaraan bermotor; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci untuk kendaraan, listrik; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; masker wajah yang secara khusus
diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat;
meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; modul elektronik berbasis kendaraan untuk
mentransmisikan informasi diagnostik dan status operasional kendaraan; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk
bagian-bagiannya); operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk
kendaraan; pasokan tenaga listrik untuk kendaraan; pelacak kendaraan gps; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi
untuk helm pelindung olahraga; pelindung untuk helm; pelindung wajah untuk helm pelindung; pembatasan keamanan, selain
untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengisi daya baterai telepon
seluler untuk digunakan di kendaraan; peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio kendaraan bermotor;
peralatan audio pada kendaraan; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air
dan kendaraan tak berawak; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan
dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan
dengan otomobil]; peralatan display untuk kendaraan; peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem kemudi kendaraan;
peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam
getaran dan tali helm; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan
telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan
transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak
diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial
intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan dan industri
kendaraan bermotor; 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 yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler
(mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah pengguna; 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 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 menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan;
perangkat lunak komputer yang direkam yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung;
perangkat lunak komputer yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak
komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam
mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak
komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam
mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak
untuk alat diagnostik kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor;
perangkat lunak yang diunduh dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan
dan untuk perawatan kendaraan; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor;
perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan
bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti lunak untuk digunakan dalam
pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan
sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); perekam elektronik untuk digunakan dengan sistem
komputer kendaraan bermotor; perekam kilometer untuk kendaraan; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan
on-board untuk digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi
transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan hukum; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat, kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti
lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut
untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan melaporkan data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer
untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer  untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan
kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan
sewaan; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip, yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem
identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang, autentikasi dokumen dan menemukan dan
mengidentifikasikan kendaraan; radio kendaraan; radio untuk kendaraan; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk
penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; regulator tegangan untuk kendaraan; rel kendaraan yang dikendalikan dari
jarak jauh yang dapat dibawa; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar jendela daya listrik untuk
kendaraan bermotor; segitiga peringatan kerusakan kendaraan; sel bahan bakar untuk kendaraan; sel penyimpanan bahan
bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor optoelektronik untuk mengambil
informasi pada kendaraan tak bergerak dan bergerak; sensor parkir untuk kendaraan; sensor solar untuk kendaraan; sensor
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suhu dalam mobil untuk kendaraan; sensor tekanan pendingin untuk kendaraan; simulator balap kendaraan; simulator
mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan mengendarai kendaraan; simulator untuk kemudi dan
kontrol kendaraan; sirene untuk kendaraan; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri
pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul
router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka
dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk
penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem dan peralatan untuk secara otomatis memberi tahu penyebaran
kantung udara kendaraan; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan tabrakan untuk kendaraan; sistem
lokasi kendaraan bermotor; sistem pengunci kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; speedometer untuk
kendaraan; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stereo kendaraan;
subwoofer untuk kendaraan; 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 pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tampilan transparan yang
menyajikan data untuk kendaraan; tas helm; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; tutup kepala
menjadi helm pelindung; unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:11:10
540   EtiketDID2021062850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumijo Lor JT. I/1218, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 007, Bumijo, Jetis, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta

NUR ARDIANA ARSYAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: closhe
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tudung kepala wanita (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; kerudung [pakaian]; korset

[pakaian dalam]; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian hamil; pakaian luar untuk wanita; pakaian
santai; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; rok
[pakaian bisnis]; setelan pakaian formal wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:11:18
540   EtiketJID2021062851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT ASIAPAY TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Alfin Sulaiman S.H., M.H.,
ARKANANTA VENNOOTSCHAP  Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6  RDTX
Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201  Mega Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bimopay + Logo
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru navy, dan kuning selective
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit;

layanan kartu pembayaran; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer,
pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan pemrosesan pembayaran elektronik; layanan transfer uang;
pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui
jasa dompet elektronik; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan
transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:13:59
540   EtiketDID2021062852

730 Nama Pemohon : Maolana Gunawan
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Alamat Pemohon : Jl. Raya Padalarang No. 490, RT/RW 004/014, Kel. Kertamulya, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Natalia Dwi Lestari S.H.,M.H.
Kp.Serua RT.003 RW.005, Serua Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP ZIPPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : zipper = ritsleting
591 Uraian Warna : hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengencang gesper [retsleting]; Pengencang ritsleting; Tali elastis untuk pakaian; gesper [aksesoris pakaian]; gesper ikat

pinggang; gesper sabuk untuk pakaian; gesper sepatu; gesper untuk pakaian; hiasan tempel dari tekstil untuk dekorasi; kait
dan tumpukan pita pengikat; kait ikat pinggang; kait untuk korset; kancing; kancing novelty hias; kancing pakaian; kancing
untuk pakaian; lencana pin, bukan dari logam mulia; lencana untuk dipakai, bukan dari logam mulia; penahan korset; ritsleting;
ritsleting menarik; ritsleting untuk tas; sulaman; tali untuk pakaian; tali untuk tepi baju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:23:38
540   EtiketDID2021062855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MT. Haryono Square Lantai 1 No.06, Jl. MT. Haryono Kav. 10, Kel. Bidara Cina, Kec.
Jatinegara , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330

PT. MITRA ASA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUBION + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat pemeriksaan darah; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Apparatus

yang digunakan dalam analisa medis; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis yang disterilkan; Mesin
dan peralatan medis; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan
medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis);
Peralatan untuk pengujian darah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas 10; Pesawat-
pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; alat medis untuk pengujian darah, cairan
tubuh dan jaringan; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; aparatus untuk mengambil sampel darah;
glukometer; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; instrumen medis; pengujian
kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; peralatan medis; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan
penyakit; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan
medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan;
peralatan untuk diagnosis klinis; perangkat medis; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk sampel; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:23:50
540   EtiketDID2021062856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: INTERMARK BSD ASSOCIATE TOWER 17TH JL. LINGKAR TIMUR BSD RT/RW.
003/009 KEL. RAWA MEKARJAYA, KEC. SERPONG 15310, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15310

PT. AQUILA GLOBAL DERMATOLOGI

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 :

: NYDSKIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Cokelat, Emas.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Bulu mata buatan; Garis Mata (Eye liner); Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir;
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Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Kuku buatan; Lembaran
untuk pori-pori di hidung; Masker (kosmetik); Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker wajah (kosmetik);
Parfum, eau de toilette; Pelapis kuku; Pelembab Leher (kosmetik); Pembersih wajah (kosmetik); Pensil untuk bibir; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perona Pipi; Pewangi badan (kosmetik);
Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
tangan cair; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan
sanitasi untuk tangan; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan 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; Semprotan pelembab
wajah; Serum bibir; Serum leher (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu
penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Vitamin rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik;
bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan
(Highlighter); bedak krem; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku gel; dasar bedak (kosmetik); dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; gel setelah
matahari; gel untuk gigi; glitter kuku; glitter untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kuku; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk leher; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; krim anti-penuaan untuk wajah; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kuku; krim masker tubuh; krim
pemutih kulit wajah; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh
beraroma; krim wajah; kuku palsu; lipstik; losion pemutih kulit wajah; lotion mata; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up tubuh; maskara; masker mata; masker pembersih untuk tubuh; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan
rambut; masker rambut; minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak parfum;
minyak pijat; minyak wangi; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi tanpa obat; pelembab bibir; pelembab tangan;
pelembab wajah; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih tangan; pemutih gigi berbentuk
pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perona mata; perona pipi; produk
dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan wajah [kosmetik];
sabun cair; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kosmetik; sabun
mandi; sabun non-obat; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sabun wajah; sabun wangi; sabun-
sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub kaki; scrub
pengelupasan untuk tangan; scrub tangan; sediaan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih
wajah; sediaan pembersihan tangan; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit 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; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
untuk merawat tangan dan tubuh; semprotan deodoran kaki; serum mata; serum wajah; shampo rambut; strip pemutih gigi;
susu pembersih untuk perawatan kulit; susu tubuh; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; toner wajah; wangi-wangian; wewangian dan dupa; wewangian dan
wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:25:32
540   EtiketD152021062857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Dumpiagung RT 004 RW 001 Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan Jawa
Timur, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62282

Darmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BULMA OXY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA dan BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:34:38
540   EtiketDID2021062858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SINARMAS LAND PLAZA, TOWER 3, LANTAI 11, JALAN MUHAMMAD HUSNI
PT. KEPERCAYAAN INFORMASI TERINTEGRASI
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THAMRIN NOMOR 51, KAVLING 22, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10350

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nilaiku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nilaiku = suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,

administrasi dan manajemen pusat data; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi
teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet
dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan
data; Layanan pencarian informasi di Internet; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek
keuangan perusahaan; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa
promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); analisa informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penilaian;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; jasa bantuan
manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa konsultasi bisnis; jasa
penilaian bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis terkait dengan bidang analisa
data dan data besar (big data); layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan
untuk orang lain; layanan untuk analisa data besar (big data); melakukan penilaian bisnis; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; menghimpun basis data kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi,
identifikasi dan informasi keuangan; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial;
pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; penilaian bisnis; penilaian
risiko bisnis; penyediaan informasi komersial dari database online; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan timbal
balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi
usaha); penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyusunan statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan individu pribadi; evaluasi kelayakan kredit
perusahaan dan perorangan; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; melakukan
studi kelayakan finansial; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi keuangan; memberikan
informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan dengan cara elektronik;
memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs
web; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan
kredit perusahaan dan individu; menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau
jaringan komunikasi global; menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet; menyediakan
informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; penyedia basis data komputer elektronik online
dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; studi kelayakan finansial===
===Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat
diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak interaktif yang mendasarkan pada
kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman;
Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data,
aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat
lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat
lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat
rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Platform digital; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Program
komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer yang
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berhubungan dengan perihal keuangan; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel
atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain
untuk pengguna; 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; aplikasi perangkat lunak pusat
data ; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh
menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk digunakan dalam
mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi
kecerdasan buatan; pengolah data; peralatan teknologi informasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat
lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat
lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang
dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi,
penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis,
manajemen informasi dan intelijen bisnis; 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 memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap
basis data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak open-
source [OSS]; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat database informasi dan
data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat-
perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen
intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti
lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu, piranti lunak untuk membuat
penelusuran data pada database; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer,
direkam atau diunduh; program dan perangkat lunak komputer; program komputer untuk pemrosesan data; 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 yang dapat diunduh; publikasi
elektronik, dapat diunduh===
===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa
perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data
untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan,
mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk para pengguna untuk mengumpulkan, mempersiapkan,
memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan finansial dan manajemen; 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
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; 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
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memproses data di awan; Penyediaan program komputer kecerdasan buatan; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS);
Software as a Service (SaaS) services featuring compiler programs, debugger programs, and utility programs for creating
mobile software applications; Software as a Service (SaaS) services for use in designing, developing and testing mobile
software applications; jasa penyediaan komputasi berbasis awan dalam bidang pembelajaran mesin, kecerdasan buatan,
pembelajaran algoritma, dan analisa data; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian
buatan (artifial intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi dan
identifikasi individu; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan
buatan (artificial intelligence); layanan komputer dalam bentuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer
yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang
memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan penyediaan
piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan
menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang berisi informasi
keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, dan
penilaian resiko korporasi; menyediakan perangkat lunak komputer untuk percakapan menggunakan chatbots (kecerdasan
buatan); menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan
platform AI (kecerdasan buatan); pemerosesan informasi dengan menggunakan kecerdasan buatan; pemrograman halaman
web khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi
antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan dalam
hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural) yang
berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian pasar; perangkat lunak
berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis
data online; platform berbentuk layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi,
dan mencari basis data online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:37:04
540   EtiketDID2021062861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Agung Barat I Blok A3 No.23, Sunter Agung - Tanjung Priok, Jakarta Utara
- DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEKURITI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat

dari tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Bahan kasar alas lantai; Barang
untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Cele; Handuk; Handuk Bayi; Handuk Turki; Handuk dari tekstil
digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Handuk untuk hewan peliharaan;
Hordeng; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah
nanas; Kain Sari; Kain Ulos; Kain ihrom; Kain jaring; Kain jok; Kain linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain
sasirangan; Kain sorban; Kain sutra; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah
tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain
tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami; Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain Anak Bayi);
Salempang (Selendang); Sandang (Kain); Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Sasampiang (Selendang);
Selampe (Sapu Tangan); Selimut; Selimut afghan; Selimut dan penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur;
Selimut untuk traveling; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat
tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang; Taplak meja panjang dari tekstil; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam
kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas lain; Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil;
Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tilam tempat tidur; Tile (Kain Kelambu); Tirai bawah kasur; Topo (Kain Lap); Umbul-Umbul;
[kain] moleskin; alas meja bukan dari kertas; alas piring dari plastik; alas piring dari vinil; alas tidur (seprei); alas tidur kertas
sekali pakai; alas tidur sekali pakai dari tekstil; alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis
(sheers); badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan dasar campuran rami; bahan kulit binatang tiruan; bahan linen
untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil; bahan plastik [pengganti kain]; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan
tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat
alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis;
bahan untuk perabot lunak; bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; barang curian [perawatan jendela]; barang
potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; barang tekstil, tidak
termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam
produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; bed cover; bed cover kertas; bedcover
berlengan; belacu; beludru; bemper boks bayi; bendera brokat; bendera kain; bendera nilon; bendera plastik; bendera tekstil;
bendera tekstil atau plastik; brokat; bungkus kado kain; bunting tekstil atau plastik; centang [linen]; cheviots [pakaian]; coaster
kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; crepon; cuci kain; dekorasi kue dari kain; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil;
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eiderdowns [sampul bawah]; fukusa [kain pembungkus upacara Jepang]; furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang];
fustian; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; hada [upacara adat atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; haircloth [sackcloth]; handuk; handuk  mandi; handuk anak-anak; handuk
berkerudung; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk bukan tenunan; handuk dapur
dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk dari tekstil yang menampilkan
logo tim sepak bola Amerika; handuk golf; handuk isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk
katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber
penyerap kelembaban untuk digunakan mandi; handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai; handuk
penutup handuk; handuk tangan dari kapas; handuk tangan dari tekstil; handuk teh; handuk tekstil untuk digunakan di toko
tukang cukur; handuk terry; handuk terry untuk wajah; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk
pencuci piring; handuk wafel; handuk, bukan dari kertas; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; hiasan
[kain]; hiasan dinding dari tekstil; hiasan dinding dekoratif dari tekstil; jaring perlindungan serangga; jaring perlindungan
serangga untuk keperluan rumah tangga; jersey [kain]; kafan; kain; kain Pelikat; kain [barang potongan]; kain balistik untuk
digunakan dalam produksi pakaian, sepatu, dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain bedong untuk bayi; kain bekas
untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk
penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang serat regenerasi; kain benang wol; kain benang yang ditutupi karet; kain
bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain blacu; kain blokat; kain bordir; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan
kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis; kain campuran kapas-wol; kain campuran katun rami; kain campuran
katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain campuran serat anorganik; kain campuran serat kimia
dasar; kain cetak; kain chenille; kain cvc; kain damas; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur; kain dasar campuran
kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar campuran wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain;
kain dengan tidur siang terangkat; kain denim; kain digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia; kain digunakan dalam
membuat popok; kain digunakan dalam pembuatan jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain
digunakan dalam pembuatan tas; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain
elastis untuk pakaian; kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain flock; kain ganti popok untuk
bayi; kain goni; kain gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk]; kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain
karet; kain karung; kain kasa; kain kaskade; kain katun; kain keju; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain lap untuk mandi;
kain lapisan untuk sepatu; kain layar; kain linen; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur;
kain lingerie; kain lurik; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain minyak; kain minyak
untuk digunakan sebagai taplak meja; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain
pelapis; kain pelapis tahan api; kain pelapis untuk alas kaki; kain penutup tempat tidur; kain perabotan; kain perbautan; kain
perekat untuk aplikasi dengan panas; kain perekat yang diaktifkan panas; kain petiduran; kain piyama; kain poliester; kain
precut untuk needlecraft; kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari
benang sutra; kain rajutan dari benang wol; kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik;
kain satin; kain selendang; kain serat anorganik, selain untuk isolasi; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat kimia;
kain serat logam; kain serat organik, selain untuk isolasi; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain serat yang diproduksi
secara kimia, selain untuk isolasi; kain shibori; kain sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain
sutra pintal tangan; kain sutra untuk pola pencetakan; kain sutra-wol campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan
celana panjang; kain tahan air digunakan dalam pembuatan jaket; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan;
kain tahan air digunakan dalam pembuatan topi; kain tahan air dilekatkan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban
(lebih adem); kain tahan balistik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil
microfiber; kain tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain tenun setagen;
kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk kursi berlengan; kain tenun untuk
perabotan; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian untuk
digunakan dalam ruangan bersih; kain terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain untuk
bendera; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk kemeja;
kain untuk menghilangkan make-up; kain untuk pakaian; kain untuk pembuatan kertas; kain untuk pembuatan penutup kolam
renang; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk popok; kain
untuk sepatu bot dan sepatu; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang digunakan untuk alat ortotik; kain yang dilapisi;
kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain yang dilekatkan,
selain untuk keperluan alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain yang ditenun dari serat keramik, selain untuk isolasi; kain
yang ditutupi motif disulam; kain yang terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari bahan sintetis; kain yang
terbuat dari benang sintetis; kain yang terbuat dari poliester, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat alami, selain
untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat buatan [selain untuk isolasi]; kain zephyr; kain*; kain, tahan terhadap gas, untuk
balon aeronautika; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat;
kain untuk pembuatan furnitur taman; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan jas hujan; kakebuton [selimut quilt]; kanopi boks; kanopi tempat tidur;
kantong tidur; kantong tidur untuk bayi; kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kantong
tidur yang membesar; kanvas sutra untuk bordir; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; kanvas untuk permadani atau
bordir; karpet bepergian [selimut badan bawah]; karung bivak menjadi penutup untuk kantong tidur; kasa nyamuk dari kain;
kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari plastik;
kerutan debu; khadag [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara tradisional atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kit
terdiri dari kain untuk membuat selimut; kotak kain untuk menyimpan kartu ucapan; kotak mendukung pesta kain; kotak
penutup musim semi; kue toppers dari kain; label kain perekat diri; label kain setrika; label perekat tekstil; label tekstil; label
tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi pakaian; lap muka; lap selimut; lapisan
[tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; lembar
buaian; lembar buaian dipasang; lembar dipasang; lembar kantong tidur; lembar kelambu; lembaran [tekstil]; lemparan
perjalanan; lencana kain; limbah kain katun; linan untuk menjilid buku; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen meja
dari tekstil; linen meja, bukan dari kertas; linen popok; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; liner kantong tidur;
marabout [kain]; melempar; melempar untuk perabotan; menerima selimut; merasa non-anyaman; merasa tenunan; minum
tatakan gelas linen; pajang spanduk plastik; panji-panji kain; panji-panji plastik; panji-panji yang terasa; pelari meja, bukan dari
kertas; pelindung kasur [alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti kain;
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pengganti tekstil; penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; penutup
[longgar] untuk perabotan; penutup bean bag; penutup eiderdown; penutup furnitur dari plastik; penutup furnitur dari tekstil;
penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup jok dari tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup kasur
tahan air dan penyerap; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro
antibakteri; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro hypoallergenic; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup meja dari
tekstil; penutup meja pijat dari tekstil; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; penutup sofa; penutup tekstil untuk kursi
toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; penutup toilet yang terpasang
terbuat dari kain atau pengganti kain; perabotan dan kain pelapis; permadani tekstil; pers terasa; puff [perawatan jendela]; rok
boks bayi; salib bahan tekstil, selain perhiasan; sapu tangan plastik; saputangan dari tekstile; saputangan tekstil; sarung
bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung bantal kertas; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk
perabotan; sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; satin; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak;
selimut bawah; selimut bayi; selimut benua; selimut buaian; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut dekoratif; selimut futon;
selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut lampin; selimut penutup; selimut piknik;
selimut printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut sutra; selimut tebal isi kapas;
selimut tempat tidur; selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol;
selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut terbuat dari kain terry; selimut tidur; selimut triko; selimut untuk
hewan peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; selimut yang diisi dengan kapas;
seprai anak-anak; seprai untuk tempat tidur hewan peliharaan; seprei; seprei kertas; seprei-seprei (kain); serat kain untuk
penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan tas; serbet dari tekstil;
serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk plastik;
spanduk tekstil; spanduk tekstil atau plastik; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil
non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; stockinet; sutra [kain]; syal [kain]; table runner dari plastik
menjadi pengganti tekstil; taffeta [kain]; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk ditempelkan
pada kain linen; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; taplak meja, bukan dari kertas; taplak
plastik menjadi pengganti tekstil; tas khusus disesuaikan untuk kantong tidur; tatakan gelas [linen meja]; tatakan gelas anggur
dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari kain linen; tatakan gelas plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil;
tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan dalam pembuatan layar kapal;
tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar
elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan; tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api;
tempat tidur melempar; tenugui [handuk katun Jepang]; teralis [kain]; ticks [sampul kasur]; tikar [alas gelas] dari tekstil; tikar
meja renda, tidak terbuat dari kertas; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi pengganti tekstil; tikar tempat vinil [pengganti
tekstil]; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari plastik; tirai
dari tekstil; tirai indoor dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau
plastik; tirai vinil; toppers meja kain; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet terpasang dilengkapi dengan
pengganti kain; valances [tirai tekstil]; zephyr [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:
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210
220
320

21/09/2021 12:38:18
540   EtiketJID2021062862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Tol Jakarta-Cikampek Km.37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT Puradelta Lestari Tbk

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 :

: EL PREMIO + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks

perdagangan; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa layanan sekretaris (menggunakan
obrolan robot/chatter robot); Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial
dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara,
hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan
bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); 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); Keagenan tenaga kerja; Konsultan Pajak; Layanan pemasaran
bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi
untuk tujuan bisnis; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk
madu; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet);
Penyewaan ruang iklan di situs web; Riset dan analisis data bisnis; administrasi program tunjangan karyawan mengenai
keanggotaan klub kebugaran; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis harga biaya mengenai pembuangan,
pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis pemasaran real estat; bantuan manajemen komersial atau
industri; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; jasa
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agen pemasaran; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online;
jasa strategi pemasaran melalui media sosial; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi
pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media
sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
manajemen bisnis hotel; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran
merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan
toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen penjualan real estat; membantu dalam
eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pemasaran basis
data; pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran produk; pemasaran real estat; pengecer toko serba ada;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyimpanan
data dan pemrosesan data; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran; toko-toko===
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: Jl. Sunter Agung Barat I Blok A3 No.23, Sunter Agung - Tanjung Priok, Jakarta Utara
- DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEKURITI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin,

sepatu pantofel; Ampu (Tutup Kepala); 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 Hangat; 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 hangat Lengan panjang tertutup; Baju
hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju wanita; Barang-barang pakaian
olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Cawek (Ikat
Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Cimata (Pakaian Adat); Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki
sutra; Daster anak-anak; Deta (Tutup Kepala); Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gurita (Korset); Ikat kaos kaki
elastis; Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket
bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang
dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu);
Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan
pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek);
Kemeja Hawaii; 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; Kulit bagian atas sepatu; Kun (Rok Bagian Bawah);
Lambak (Sarung); List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel wol;
Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Meukeutop (Tutup Kepala); Oroba Si Oli (Pakaian Adat);
Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian];
Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; 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 dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk
anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian renang; Pakaian seragam
olahraga panahan; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga
kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup
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kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
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, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata
sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos kaki; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; 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); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin;
Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan
ikat pinggang untuk pakaian; Sarung; 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 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; 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); Soder
(Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol sepatu; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa
kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal, shawls (syal); Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Teluk Belanga (Pakaian
Adat); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi kulit; Topi olahraga panahan; Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tutup
kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos
(Pakaian Adat); alas kaki untuk snowboarding; 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;
atasan [pakaian] rugby; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea 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; bagian depan kemeja; baju batik;
baju berkerah; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju memancing; baju pelindung; baju
renang one-piece; bando; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; beha dan miniset; blus;
blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus
militer; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bootee (sepatu bayi wol); bretel; cadar; celana anak; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam pria;
celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana haji; celana jeans untuk anak;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana olahraga untuk pria; celana panjang besar batik;
celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
panjang yang ketat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek
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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 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 wanita; celana pria; celana snowboard; celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; celemek; cleat untuk melekat
pada sepatu olahraga; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; datejime [string memperketat untuk
kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; durumagi [Mantel Korea]; flat balet [sepatu flat]; gabardin; 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 yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya
pakaian luaran [outerclothing]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hakama [rok lipit untuk
kimono formal]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel
pendek untuk kimono]; hidup [kimono penuh-panjang]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; 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; 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 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, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal
sepak bola dan rompi  sepak bola; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas luar; jas panjang; jas
snowboard; jas-jas luar yang panjang; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara;
jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban
[kaus untuk kimono]; kaftan batik (pakaian); kancing untuk sepatu bola; 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 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; kaus kaki dan stoking; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian;
kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja
kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kemko; kerah untuk gaun; kimono; koko habaib; korset; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono];
kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kotak saku; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket;
lapisan jaket; 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; manset lengan kemeja; mantel; 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 wajah
musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; nemaki
[jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; pakaian (jaket) memancing; pakaian basah untuk olahraga
air permukaan; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; 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 dari kain linen; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian formal untuk pria; pakaian golf,
selain sarung tangan; pakaian kerja; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian luar; 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 mandi; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria;
pakaian pengantin; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; 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 santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; 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 untuk anak-anak; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; 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 yang menahan angin; 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;
pantalon; parka; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung
ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penguat untuk
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sepatu; 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; 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 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; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika kaos 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; sabuk; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sandal pelindung kaki; sandal
selop; 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 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]; 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
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 dan alas kaki; sepatu
dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita
pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; 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 lari; sepatu lari
bergigi; 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 latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang
dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu
luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga,
celana olahraga; 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 tertutup
baja; sepatu yoga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
pakistan; setelan rok; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; slip  pakaian dalam; 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; sorban; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender [bretel]; sweater bayi; sweater kasmir; sweater
katun; sweater leher kru; sweater ringan; tali bra [bagian dari pakaian]; tali sepatu; tas boot snowboard; tas kain non woven;
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; thobes [jubah tradisional]; togas; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pet [tutup kepala]; topi
renang; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup
kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan
topi rajutan; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:44:47
540   EtiketDID2021062864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3201, Building 11, Tian An Cloud Park, NO.2018, Xuegang Road, Bantian
SubDistrict, Long Gang District, ShenZhen, Guangdong Province, P.R.China, 518000

SHENZHEN MEIYUNJI NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUOKE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak pengoperasian

komputer; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer
untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer;
program komputer, direkam; program perangkat lunak komputer; program sistem operasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:46:19
540   EtiketJID2021062865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3201, Building 11, Tian An Cloud Park, NO.2018, Xuegang Road, Bantian
SubDistrict, Long Gang District, ShenZhen, Guangdong Province, P.R.China, 518000

SHENZHEN MEIYUNJI NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUOKE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Promosi secara online pada jaringan komputer; beriklan untuk orang lain di Internet; iklan bayar per klik; iklan online pada

jaringan komputer; jasa periklanan; mengatur dan melakukan pameran komersial; menyediakan peringkat pengguna untuk
tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; riset pasar dilakukan dengan
menggunakan basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:47:37
540   EtiketDID2021062866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana Timur A-11/15, Kelapa Gading Barat - Kelapa Gading, Jakarta
Utara - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. IKIKAYA RAYA TENAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Palmeo OMEGA PLUS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Coklat, Biru, Bau-abu, Ungu, Krem, 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; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit
tanaman; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; 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; Padi-padian (benih); Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk
dalam kelas lain; Pelet (Makanan Ternak); Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Tepung Bahan Makanan
Ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing; almond [buah-buahan]; anjing; bahan makanan dan minuman untuk hewan;
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; bibit gandum untuk pakan hewan; biji-bijian
dan biji mentah dan belum diolah; biskuit anak anjing; biskuit anjing; biskuit kucing; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu
segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis, segar; daun bawang, segar; flax
meal [makanan ternak]; gandum; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; hewan hidup; ikan teri, hidup;
jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur yang dapat dimakan, segar; jeruk nipis untuk mencari makan hewan; kacang
dan kacang disiapkan untuk pakan hewan; kacang-kacangan, segar; kapur untuk makanan hewan; kucing; makanan anjing;
makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan
ikan; makanan ikan hias; 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; minuman untuk anjing; minuman untuk kucing; oil cake (makanan untuk pakan
hewan); pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan hewan; produk kehutanan; selada, segar; susu bubuk untuk anak
kucing; susu bubuk untuk anak-anak anjing; tanaman dan bunga alami; tanaman lidah buaya; tanaman, bibit dan bahan
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tanaman; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang kunyah yang dapat dicerna untuk anjing; tulang sotong untuk
makanan hewan; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura; umbi tanaman untuk keperluan pertanian; umbi, bibit dan benih
untuk ditanam; zaitun, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:48:16
540   EtiketJID2021062867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3201, Building 11, Tian An Cloud Park, NO.2018,Xuegang Road, Bantian SubDistrict,
Long Gang District, ShenZhen, Guangdong Province, P.R.China, 518000

SHENZHEN MEIYUNJI NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUOKE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; komputasi awan;

konsultasi teknologi informasi [TI]; konversi data informasi elektronik; layanan integrasi sistem komputer; layanan
penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web
untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web; platform sebagai layanan [PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:48:26
540   EtiketDID2021062868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bandengan Utara Terusan I, Komplek Ruko Air Baja I No. 28-29, Kel. Pejagalan,
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. MITRA NUSA RITEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURAWARD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat desinfektan

untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat
pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat untuk penyaring air minum; aparatur
penghilang bau udara; aparatus untuk memurnikan air keran; dispenser disinfektan untuk toilet; filter udara untuk keperluan
rumah tangga; mesin kabut; mesin pembersih udara; mesin pemurni udara; pembersih udara portabel; pembersih udara untuk
mobil; pembersih udara, listrik; pengering tangan otomatis; penghangat tangan USB-powered; penyaring udara untuk ruangan;
peralatan untuk air desinfektan; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; unit
pembersih udara;  alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:50:41
540   EtiketJID2021062869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, United Kingdom
Hilton Worldwide Manage Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Norma Mutalib S.H., LL.M.
Summitmas I Lantai 16-17 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIVE FEET TO FITNESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : lima langkah menuju kebugaran
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang
kebugaran dan latihan fisik; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:50:59
540   EtiketDID2021062870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SURYA WIJAYA 6 BLOK 4 C/19, KEL. KEDOYA UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

CV. CYCLOINC CEPAT CUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CYCLO.INC
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Braket bawah sepeda; Headset (bagian sepeda); Jok sepeda; KERANGKA UNTUK SEPEDA; Kepala Bagian dari sepeda

(bagian sepeda); Kereta jepang beroda dua yang dihela dengan sepeda atau di jalankan dengan tenaga manusia; Kickstands
sepeda; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda
(derailleur); Nap untuk roda sepeda; Pesan kursi sepeda; Rangka sepeda; Sadel sepeda; Sepeda Dames; Sepeda Onthel;
Sepeda listrik; Setang sepeda; bagian struktural untuk sepeda; ban dalam untuk ban sepeda; ban sepeda; ban tubeless untuk
sepeda; ban untuk sepeda motor; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; bel sepeda; dress penjaga untuk sepeda;
drive kereta untuk sepeda; engkol sepeda; freewheels untuk sepeda; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua; gigi untuk
sepeda; gir sepeda; grip tape untuk setang sepeda; indikator lebar untuk sepeda, aerofoil untuk kendaraan darat; jari-jari roda
sepeda; jeruji untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda; kaki pedal mencakup untuk sepeda; kandang botol air untuk sepeda;
kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; kasus pas untuk sepeda
mengangkut; keranjang disesuaikan untuk sepeda; kereta sepeda; kursi anak untuk sepeda; kursi sepeda untuk anak-anak;
lipat sepeda listrik; mahkota fork untuk sepeda; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mendorong rantai untuk sepeda;
mesin listrik untuk sepeda roda dua; motor sepeda; mudguards sepeda; operator bagasi untuk sepeda; pannier diadaptasi
untuk sepeda; pedal sepeda; pelek sepeda; pelek untuk roda sepeda; penjaga rantai untuk sepeda; pentil untuk ban
kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda; penutup ban untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda; peredam kejut untuk
sepeda; pompa sepeda; pompa untuk ban sepeda; rak bagasi untuk sepeda; rak sepeda stang; rak sepeda untuk kendaraan;
rantai roller untuk sepeda; rantai sepeda; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; rem,
setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; riyakah [trailer sepeda]; roda disk untuk sepeda; roda gigi
untuk sepeda; roda sepeda; roda untuk sepeda; roda-roda sepeda; selimut dipasang untuk sepeda; sepatu rem untuk sepeda;
sepeda; sepeda air; sepeda balap; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan transportasi; sepeda gunung;
sepeda jalan; sepeda lipat; sepeda mini; sepeda olahraga; sepeda quad; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda untuk anak-
anak; sepeda roda tiga; sistem peringatan yang dapat di dengar untuk sepeda; sistem suspensi untuk sepeda; spindle untuk
sepeda; sprocket sepeda; standar sepeda; stang batang untuk sepeda; stang mencengkeram untuk sepeda; stang ujung
untuk sepeda; tanduk sepeda; tas pas untuk sepeda mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tas
sepeda; tempat membawa anak untuk sepeda; trailer sepeda; trailer untuk mengangkut sepeda; tuas rem untuk sepeda; tutup
pentil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:54:58
540   EtiketJID2021062872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangkalan Raya Rt.002/002, Cibuluh - Bogor Utara, Bogor - Jawa Barat, Kota
Bogor, Jawa Barat

AGUS BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SB elektronik Ko Ahen + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial lisensi musik

pihak lain; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Iklan secara online; Jasa Pencarian
Pegawai; Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa agen penjualan tiket; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis;
Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan
pelanggan via website; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa
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pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara retail,
grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan perabotan; Jasa penyediaan
fasilitas biro bisnis; Jasa perdagangan; Jasa periklanan online; Jasa pialang penjualan barang; Jasa publisitas; Jasa publisitas
luar ruangan; 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; 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-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi bisnis-bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; PASAR SWALAYAN; Penderep;
Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penyajian barang-barang pada media komunikasi
untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Toko
Optik; Toko perabotan; Toko yang melayani penjualan mesin; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi
bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas
nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi
bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat; administrasi
bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan manajemen hibah penelitian;
administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon;
administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk
poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi
program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran cap; administrasi program
insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas konsumen untuk
mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan; administrasi program
loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan
barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif
penjualan dan promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan;
administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama
orang lain; akuntansi administrasi; analisa informasi bisnis; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis
data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis
respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik riset
pasar; analisis studi pasar; audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit laporan keuangan;
bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen
bisnis; bantuan pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan
organisasi bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan
di kios elektronik; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan
melalui semua sarana komunikasi publik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan
secara elektronik; evaluasi bisnis; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni
untuk tujuan komersial atau iklan; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; hubungan Masyarakat; iklan banner; iklan billboard elektronik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan
promosi perusahaan; iklan komersial; iklan online; iklan online pada jaringan komputer; iklan radio; iklan real estat; informasi
bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan pertanyaan bisnis;
informasi pemasaran; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen periklanan radio; jasa agensi talent (manajemen bisnis
seniman pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak;
jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa analisis pasar; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau
komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa
grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk peralatan pasokan air;
jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan
dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir
yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir
yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir
yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir
yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa
konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya
dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di
bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa konsultasi
bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis
dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan
pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa pelaksanaan survei
riset bisnis dan pasar; jasa pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di
bidang restoran; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa penggabungan (merger) dan
akuisisi bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui
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telekomunikasi; jasa periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa ritel; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam
database komputer; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa
toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; kegiatan pemasaran dan promosi
yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam
transmisi elektronik; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu
konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi
akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan layanan informasi;
konsultasi bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen
mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi merek; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi perekrutan; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi
pasar; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen personalia dan
sumber daya manusia; layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen perekrutan; layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan
jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang
analisa data dan data besar (big data); layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-
gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau
grosir untuk sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas;
layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh,
kopi, dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan evaluasi
bisnis; layanan evaluasi merek; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan;
layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk
komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk
persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk senjata;
layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik;
layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang
dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan
benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan
dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir
yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan
game; layanan grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan
grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan
komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan
dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan
grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir
yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan
grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan
pelumas; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir
yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan
dengan perabot; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
earthmoving; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
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peralatan higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen;
layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur;
layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan
grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang
berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan
sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir
yang berkaitan dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat
tidur untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan
hubungan media; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat
telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan kliping berita; layanan konsultasi bisnis; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi
bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis untuk
organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi
bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
organisasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan
di Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan
merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan nasihat
dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan
pakar efisiensi bisnis; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media;
layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan on-line di
bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan
dengan informasi perawatan kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan di bidang energi; layanan
penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk rumah sakit; layanan
pencarian data riset pasar; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan
pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan pengasuh;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar;
layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen
dan manajemen personalia; layanan relokasi untuk bisnis; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet;
layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas
pelanggan; layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel menampilkan
berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line
yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online
untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat
diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah;
layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online
yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alat kecantikan
untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel

Halaman 112 dari 424



untuk artikel yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan
ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk cokelat;
layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman
beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel untuk peralatan
pertanian; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan ritel untuk
persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk tas; layanan ritel
untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel,
layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan
penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan
masyarakat; layanan strategi merek; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat
kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan
alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih;
layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi
meriah; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan
kakao; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan peralatan
audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi;
layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan
toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan
persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan
persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan
publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir
menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online dengan produk
utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan
instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; 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 perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan
toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan
produk hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online
yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang
menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan
toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang menampilkan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan
persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk
utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online yang menampilkan alas

Halaman 113 dari 424



kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; 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 barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang;
layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan
instrumen medis; 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 ternak; layanan
toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh;
layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; 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 penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi;
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 perangkat perlindungan pendengaran; 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 pembersihan; layanan
toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi
elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; 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; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan untuk analisa data besar
(big data); manajemen biaya medis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis restoran untuk orang
lain; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen file bisnis; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; manajemen merek; manajemen penjualan real estat; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; memberikan informasi perekrutan
melalui jaringan komputer global; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik; mempromosikan penjualan tiket dan
hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; menangani amplop; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi
nirlaba; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak
dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara
periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan
melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui
komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler;
mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon
dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi; mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dan pertunjukan komersial; mengatur
dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang; mengatur dan melakukan pasar
loak; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyimpulkan
transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga;
mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang;
mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain,
untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk orang
lain; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal
elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telematika, telepon atau komputer untuk orang lain;
mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur
langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke
publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk
orang lain; mengatur langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur
langganan untuk ulasan untuk orang lain; mengatur pameran dagang; mengatur pelelangan; mengatur pembelian kolektif;
mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan panduan iklan
online yang dapat dicari; menyediakan staf pendukung kantor sementara; model layanan agen perekrutan; negosiasi dan
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kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui
sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan;
negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi
komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; orientasi merek; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti;
pemasaran; pemasaran afiliasi; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran online; pemasaran real
estat; pemasaran rujukan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pembelian
barang dan jasa untuk bisnis lain; pembukuan; pembukuan untuk transfer dana elektronik; pemodelan untuk iklan atau
promosi penjualan; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis; pemrosesan pesanan elektronik; penasihat bisnis
dan layanan informasi; penawaran lelang online untuk orang lain; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian pemasaran; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan resiko
bisnis; pengembangan bisnis; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengujian merek; pengujian psikometri
untuk pemilihan personil; penilaian bisnis; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line;
penyebaran materi pemasaran; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan dan penyewaan materi
publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan
dengan e-commerce; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari database online; penyediaan
informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi perdagangan luar negeri;
penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi
pasar; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan;
penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di
majalah; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan
ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyelenggaraan analisis bisnis
survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data;
penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan
dan penyelidikan bisnis; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan materi pemasaran; penyewaan materi
publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor; penyewaan mesin
penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan
digital [papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan
peralatan publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan
dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan
ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan tanda untuk tujuan iklan; penyewaan waktu iklan di
bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel maskapai;
perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perencanaan strategi
pemasaran; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; positioning merek; posting tagihan; promosi online jaringan
komputer dan situs web; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran;
provision of business data; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi bahan publikasi;
publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk
keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publisitas dan layanan
promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas, layanan promosi dan pemasaran
yang berkaitan dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel
penerbangan; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; riset bisnis dan
pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar
dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk tujuan
periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; rujukan medis; saran akuntansi yang
berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan
dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan
pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran
bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan informasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi
bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran yang berkaitan dengan
persiapan pajak; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
studi bisnis dan pemasaran; studi kelayakan bisnis; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan
loyalitas pelanggan; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; supplier; survei pasar; survei
pasar, analisis dan penelitian; survei pasar, analisis dan studi; tagihan medis; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko;
toko online; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko swalayan; toko yang menjual perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:56:20
540   EtiketJID2021062873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusun Bendhil II-B VII/20, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210
Christian Daniel Lubis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Heiican Beer Mart
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat yang menjual berbagai macam bir; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel

yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan bir;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:56:38
540   EtiketDID2021062874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Istana Mentari Blok B.2 No. 31 RT/RW 016/005 Kel. Cemeng Kalang ,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Kholid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FROZEN PYRAMID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : frozen : Beku, Pyramid : Limas
591 Uraian Warna : LAVA RED
511 Kelas Barang/Jasa : 12, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerobak===

===Buah beku; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan, yang
diawetkan; Keju; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau
sayuran; Pisang Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho; Pisang goreng madu; Pisang olahan; Sale pisang; Singkong goreng; Sup-
sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan,
dikeringkan dan dimasak; buah diawetkan; buah, diawetkan; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam
kemasan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; daging olahan [pengganti daging]; kebab shish (daging); keju; keju
cheddar; keju dicampur; keju lembut; keju putih lembut; keripik buah; keripik pisang; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; olesan buah; pisang nugget; pisang raja goreng; produk sayuran beku yang dilapisi
adonan dan tepung roti; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger; saus keju===
===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan dasar pizza; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan
(Sandwich); Kue berbahan dasar tepung; Kue pisang; Makanan berbahan dasar tepung; Pizza (roti); Produk kue dan kembang
gula; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Tepung dan
sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tortila gulung diisi potongan ayam; adonan kue beku; adonan roti; buah yang
dilapisi cokelat; burger vegetarian [sandwich]; gandum, diolah; keripik tortilla; kue gandum; kulit tortilla; makanan beku
terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan ringan
berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar oat; pangsit beku; pasta gandum; pinggiran pizza; pizza; produk
makanan yang mengandung terutama tepung; roti maryam; tepung yang mengembang sendiri; tortilla; tortilla untuk campuran
fajitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 12:56:41
540   EtiketDID2021062875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SURYA WIJAYA 6 BLOK 4 C/19, KEL. KEDOYA UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

CV. CYCLOINC CEPAT CUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRVL
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 : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian tumit
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untuk kaos kaki; Ikat kaos kaki elastis; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Pakaian
berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian, tutup kepala, yaitu
baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau
tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian,
yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi,
dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu
basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos kaki;
Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Pita atau karet penahan
kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang
terbuat dari bahan berlapis; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara
lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga panahan; Sepatu
pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sol sepatu; Topi kulit; Topi kupluk; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi
tahan dingin; Topi yang dilapisi lilin; Tudung (Topi); Tumit-tumit sepatu; 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; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; baju kaos
bertopi; bingkai topi [kerangka]; celana berupa kaos kaki (stoking); chullos [topi dengan penutup telinga]; flat balet [sepatu flat];
jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing;
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); lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot;
lidah untuk sepatu dan sepatu bot; miters [topi]; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; 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; pelindung tumit untuk sepatu; 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); puncak topi; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi
berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sepatu; sepatu
Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola;
sepatu baseball; sepatu basket; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu
boot; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; 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 untuk memancing; sepatu bot tentara; 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 memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bowling; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu handball; sepatu hiking;
sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu
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kerja; 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 mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing;
sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu perawatan; sepatu
polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam;
sepatu ski; 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 orang dewasa; sepatu untuk
pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; 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
yoga; sol untuk sepatu dan sepatu bot; 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 hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola;
topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi bulu; topi bulu tiruan; 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 matahari;
topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi
pesta [pakaian]; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:00:41
540   EtiketJID2021062876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Bintaro GR 7 No.11 Rt.011/007, Pondok Kacang Barat - Pondok Aren,
Tangerang Selatan - Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

RISA ANDITHIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE WHEAT By Risa Andithia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning emas dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara

dalam bentuk tenda; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi
hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan
penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa pemondokan kemah; Jasa penyediaan akomodasi hotel
sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel,
penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik
secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kantin; Kedai; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Mengatur dan memesan
jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran
secara online; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan katering; Penyewaan rumah mobil
[akomodasi sementara]; Perhotelan; Restoran; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; apartemen berlayanan;
hotel yang diperpanjang tinggal; 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 hotel; jasa agen perjalanan untuk
memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa
agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan
sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa kafe; jasa katering; jasa katering hotel; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa
konsultasi di bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu
mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan;
kafe; katering makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan akomodasi hotel; layanan
akomodasi perhotelan; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan
untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel
hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan
restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan
hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi hotel; layanan kafe dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan lounge
hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan
perawatan kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui
Internet; layanan restoran swalayan; layanan rumah untuk turis; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari
basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi yang berkaitan dengan
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hotel; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi
hotel; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi sementara dalam
layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di
apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas pameran di
hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan akomodasi
perkemahan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel;
pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pengukiran makanan; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel
melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur 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; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
alat memasak; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan
furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan kursi
dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah
belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan
meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan
peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk
keperluan industri; penyewaan perlengkapan lampu; persewaan tenda; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel
dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan
motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran swalayan; rumah makan;
rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan; saran tentang resep memasak; sewa tenda; sewa tirai
untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:08:52
540   EtiketDID2021062877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGA DUA DALAM RBB BLOK J NO. 25 RT. 001 RW. 012 MANGGA DUA
SELATAN, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10730, DKI JAKARTA, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. SAKU DIGITAL SOLUSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKU POS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi mesin kasir online (Program computer);

Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi seluler  yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Perangkat
lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran
bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat
komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang
dan jasa secara online; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
keuangan; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat
lunak pusat data ; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi tentang sistem kasir;
aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan
pemesanan hotel; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; platform berbasis website dan aplikasi;
program komputer; program pengoperasian komputer terekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:09:08
540   EtiketJID2021062878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gang Semeru II Dusun Trayang, 02/01 Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot,
Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur 64395, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur,
64395

Anwar Supriyadi, Arum Juwita Hati
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOeng dibaca MUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan

gerobak; Jasa penyediaan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyediaan minuman dengan boba; katering makanan dan
minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman di
bar susu; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:10:22
540   EtiketJID2021062879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Surya Wahana BI K III O/16 Rt.017/001, Kedoya Selatan - Kebon Jeruk, Jakarta
Barat - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BUDJONO TANIWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FATKEI + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Merah, Krem, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara

dalam bentuk tenda; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi
hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan
penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa pemondokan kemah; Jasa penyediaan akomodasi hotel
sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel,
penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik
secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kantin; Kedai; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Mengatur dan memesan
jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran
secara online; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan katering; Penyewaan rumah mobil
[akomodasi sementara]; Perhotelan; Restoran; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; apartemen berlayanan;
hotel yang diperpanjang tinggal; 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 hotel; jasa agen perjalanan untuk
memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa
agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan
sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa kafe; jasa katering; jasa katering hotel; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa
konsultasi di bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu
mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan;
kafe; katering makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan akomodasi hotel; layanan
akomodasi perhotelan; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan
untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel
hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan
restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan
hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi hotel; layanan kafe dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan lounge
hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan
perawatan kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui
Internet; layanan restoran swalayan; layanan rumah untuk turis; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari
basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi yang berkaitan dengan
hotel; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi
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hotel; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi sementara dalam
layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di
apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas pameran di
hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan akomodasi
perkemahan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel;
pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pengukiran makanan; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel
melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur 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; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
alat memasak; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan
furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan kursi
dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah
belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan
meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan
peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk
keperluan industri; penyewaan perlengkapan lampu; persewaan tenda; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel
dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan
motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran swalayan; rumah makan;
rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan; saran tentang resep memasak; sewa tenda; sewa tirai
untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:11:43
540   EtiketJID2021062880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen Suprapto 78, RT 002 /  RW 005 Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50514

Ayrine Sukharaharja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANDA TOYS SEMARANG + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TOYS = MAINAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, BIRU, UNGU, KUNING, MERAH, HIJAU, JINGGA, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko mainan anak-anak;
layanan ritel untuk mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan toko ritel menampilkan mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:15:24
540   EtiketDID2021062881
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Permata Ancol Blok H No. 3, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ROSWELL  MITRA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLUGG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah mesin cuci; mesin cuci sayur [mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:17:48
540   EtiketJID2021062882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Tol Jakarta-Cikampek Km.37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT Puradelta Lestari Tbk

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 :

: EL PREMIO + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

CSR & Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan
Terbarukan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan
Telekomunikasi; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor
dan Pemasok (Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti
(Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan  Farmasi;; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan
gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Jual beli rumah apartemen; Layanan real estat yang berkaitan dengan
penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penyewaan
apartemen, kondominium, vila, dan kabin; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; jasa agen real estat; jasa agen
real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen
real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa akuisisi real estat; jasa biro akomodasi
[apartemen]; jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa manajemen aset real estat; jasa manajemen lahan yasan/realestat
yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan bangunan/gedung tempat
tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa manajemen lahan yasan/realestat
yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tempat ritel; jasa
manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
perumahan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan
apartemen berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa
penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; konsultasi
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manajemen real estat; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan listing
real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen apartemen; manajemen real estat;
manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari properti sewaan;
manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen real estat, perumahan dan tanah;
manajemen rumah (real estat); manajemen rumah apartemen; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat
melalui Internet; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; penyediaan informasi
yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan
kabin melalui portal website internet; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar
per klik pada jaringan komputer global; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:18:39
540   EtiketJ072021062883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SENTRAL SENAYAN II, LANTAI 16, JALAN ASIA AFRIKA  NO. 8, KEL. GELORA,
KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10270

PT. KIPRAH SUKSES BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PACE Serviced Office
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru, Kuning, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa manajemen aset real estat; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa

manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu;
urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:20:54
540   EtiketDID2021062884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Permata Ancol Blok H No. 3, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ROSWELL  MITRA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLUGG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin cuci (washer) sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:22:02
540   EtiketJID2021062885

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kahuripan Vila Moso, Br. Dinas Bakungsari, Desa Ungasan, Kabupaten Badung,
Bali, 80361

Aristidis Giorginis

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 :

: BALI DIRT BIKE PARK dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:30:08
540   EtiketJID2021062886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kahuripan Vila Moso, Br. Dinas Bakungsari, Desa Ungasan, Kabupaten Badung,
Bali, 80361

Aristidis Giorginis

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 :

: BALI DIRT BIKE PARK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:35:23
540   EtiketJID2021062887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Iskandar Muda No. 278, Medan, Indonesia, Kota Medan, Sumatera Utara
PT. Sumatera Cahaya Mandiri

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 :

: SMEC Sabang Merauke Eye Center
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Kuning, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Operasi katarak mata; Klinik Mata; 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;
Rumah sakit kekhususan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konsultasi kesehatan;
layanan klinik kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh
klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan; layanan rumah sakit; memberikan informasi di bidang kesehatan dan
kesejahteraan; pemasangan kacamata; penyediaan informasi kesehatan; perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:36:20
540   EtiketDID2021062888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Taman Kota Blok F 1/6 RT 011/RW 016 Kel. Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17112

Devi Haryanti Sulistio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tahu Susu Sukahati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang kedelai, diolah; tahu (dadih kacang kedelai)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:37:38
540   EtiketDID2021062889
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulo Kambing II No. 26A / 202, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13920

PT. Indomed Karya Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDIFIX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===plester medis; plester tempel untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:37:47
540   EtiketDID2021062890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Katulampa B.7/2, Kel Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat
Harun Suhartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I-BLUSH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat pemutar dan

perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel, perangkat
pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, perangkat asisten
pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal,
pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; pembawa data magnetik; pembawa data magnetik, disc perekaman;
peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:39:51
540   EtiketJID2021062891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, United Kingdom
Hilton Worldwide Manage Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Norma Mutalib S.H., LL.M.
Summitmas I Lantai 16-17 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIVE FEET TO FITNESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : lima langkah menuju kebugaran
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan hotel; pemesanan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:41:09
540   EtiketDID2021062892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.1, JALAN TSB 5, TAMAN INDUSTRI SG. BULOH, 47000 SUNGAI BULOH,
SELANGOR, MALAYSIA

DEFEEM SDN. BHD.
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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 :

: Feem
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak yang dapat dimakan; biji rami untuk makanan manusia; mentega; minyak almond; minyak biji anggur untuk

keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji rami untuk makanan; minyak campuran untuk makanan;
minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak jagung untuk
makanan; minyak kacang; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak
nabati untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan;
minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:41:13
540   EtiketDID2021062893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi No. 12 RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIZOMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan;

selang penghubung untuk radiator kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:43:36
540   EtiketJID2021062894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Tol Jakarta-Cikampek Km.37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT Puradelta Lestari Tbk

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 :

: EL PREMIO + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan perumahan; jasa kontraktor properti; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa

pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan
pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya;
jasa teknik struktur (pembangunan); konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; layanan konsultasi, informasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat
[pengawasan konstruksi]; melayani, membersihkan dan memperbaiki peralatan kimia; membersihkan dan memperbaiki bulu;
memperbaiki kacamata dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; memperbaiki mainan atau boneka dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; memperbaiki pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil untuk digunakan kembali;
menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; menyediakan informasi termasuk online mengenai pembangunan gedung dan
jasa perbaikan dan pemasangan; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok;
pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan air; pembangunan pameran
dagang dan stan pameran; pembangunan pusat perbelanjaan; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan
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perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti
(jasa pembangunan gedung); pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); penyediaan fasilitas
binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:44:42
540   EtiketJ072021062895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUKIT MODERN BLOK D 7/11, RT. 002, RW. 013, KELURAHAN PONDOK
CABE UDIK, KECAMATAN PAMULANG TANGGERANG SELATAN, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15418

LINTANG SURYANINGTYAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meja hijau
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 : ===layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:45:08
540   EtiketDID2021062896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Katamaran Permai 3 No.9, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Barron Konstantin, Steffi Tjandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BITESKIN
Merek Kata

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; 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; 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; 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 .; 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; Bintang terima 3; 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
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and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); 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; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; 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; 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; 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 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 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 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; Odol; 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; Pembersih Badan; 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; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; 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;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
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;
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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 yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; 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; 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 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 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 dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; 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 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 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;
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; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (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; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
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kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; 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-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
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; 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 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
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keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; 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 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 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; 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;
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 tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; 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 ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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
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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
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 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
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 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 dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam;
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 bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; 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, 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 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 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, 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 kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
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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; 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 pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; 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 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 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,
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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; 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 yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; 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 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 scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub 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; 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
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; 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 pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih
pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; 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 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
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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 wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen 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
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 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
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; 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 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 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 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 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
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
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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 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 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; 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 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 rambut;
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 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 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
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 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]; 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
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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 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 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 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
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; 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 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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karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau
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kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku kecil; 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; 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;
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 catatan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian;
Buku panduan referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku-buku nota
yang dapat direkatkan; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau
selulosa untuk hewan peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Isolasi kertas; Jepitan kertas;
Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali
pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan;
Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; 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 kerajinan tangan
Jepang; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas untuk memanggang; 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; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak
kertas; 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; Lembar karton untuk  kemasan; Lembar kerja (barang cetakan); 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 untuk memasak; Lembaran yang dicetak; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk
kertas; 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; Pelindung buku cek; Pelubang kertas; Pena tarik; Pena tinta India; 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 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 yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis,
brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Sarung buku harian; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan
terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker cetakan; 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; Tas goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik dan kertas; Tempat buku cek; Tempat
menyimpang buku tabungan; Tinta India; Ukir-ukiran dari kertas; 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 kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; 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 makan malam dari kertas; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas
piring dari kertas; alas [alat tulis] pena; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat dan
mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat tulis; alat tulis (kartu
nama, kertas 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; album stiker; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas
atau kardus; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; bahan ajar kertas; bahan kemasan
dari karton atau kertas untuk es; 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 pembungkus kertas; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala
dan pamflet; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan
penyaringan kertas; bahan untuk menjilid  buku dan kertas; 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; baki
pena dan pensil; baki pensil; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; bantalan kertas sekali pakai atau selulosa
untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan
dalam kemasan makanan; bantalan tinta; bantalan tinta untuk segel; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-
barang dari kertas; batu tinta [tempat penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk kertas die-cut; bingkai foto
dari kertas; blok kertas menulis, melukis dan menggambar untuk seniman; 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 pengeluaran; buku catatan wartawan; buku cek;
buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku cetak di bidang pendidikan musik; buku contoh penutup dinding; buku
contoh wallpaper; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku
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doa; buku fiksi; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian;
buku harian berlapis kulit; buku harian meja; buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku informasi; buku
jurnal kosong; buku kecil untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio; buku kegiatan; buku kegiatan anak-
anak; buku kerja yang berisi latihan; buku komik; buku komik manga; buku komposisi; buku kupon; buku kwitansi; buku lagu;
buku latihan [kosong]; buku meja kopi; buku memo; buku memorandum; buku memorandum saku; 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 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 ulang tahun; buku voucher;
buku wirebound; buku-buku mandi vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat;
bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; 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; cetakan
dan buku; dekal dan stiker bemper; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik;
dicetak label baru untuk botol anggur; dicetak lembar jawaban survei; dudukan gambar terbuat dari kertas; elemen ketik mesin
tik; emblem dicetak; emblem kertas; extender pensil; extender pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari kertas;
filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; folder alat tulis; folder kertas; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam
ruang Jepang]; gagang kuas; gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk
pita tinta; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman lembar memo; handuk
kertas; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hewan model [ornamen] terbuat
dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas;
hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; isi
ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang untuk pulpen; isian kertas; isian kertas
atau kardus; jepit pena; kain penjilid buku; kain untuk penjilid buku; kaleng pensil; 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] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong dari kertas atau plastik;
kantong dari kertas untuk kemasan; 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 sampah dari kertas atau plastik;
kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sandwich dari kertas; kantong sandwich dari kertas atau
plastik; kantong surat yang terbuat dari kertas; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; 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; karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus yang terbuat dari kertas
mulberry [senkasi]; karton telur yang terbuat dari kertas; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu kertas
(kosong) untuk merekam data; 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-kartu terbuat dari kertas;
karung kertas; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kertas; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset
kertas dan kartu untuk merekam program komputer; kemasan kantong semen dari kertas; 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; kerajinan kertas [seni dan kerajinan]; 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 daur ulang; 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 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 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 pemeriksaan; 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 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;
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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 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; klip kertas; klip uang; kohzo-gami [kertas yang
terbuat dari kertas mulberry]; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat tulis); kotak cat dan kuas; kotak cek; kotak display kertas;
kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah
dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kemasan kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk menyimpan
kartu ucapan; kotak kertas yang bisa dilipat; 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 topi kertas;
kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator; kuas untuk
melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk melukis; kue toppers kertas; label alamat; label bagasi dari kardus;
label bagasi tercetak; label botol anggur handpainted kertas; label dari karton; label dari kertas; 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 dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus basah;
label pengiriman kertas; 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; 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 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 kertas; linen meja dari kertas; 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 dibidang cerita buku
komik, papan cerita dan karya seni; manual [buku pegangan]; map lembaran lepas; map untuk kertas; mata pena; materi
promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang
produk pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin; menggambar kuas; menulis atau menggambar buku;
menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak label; mesin cetak label [keperluan kantor]; mesin cetak label untuk
keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin
kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin pelabelan kantor; mesin
penandaan untuk mencegah penipuan; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; mesin pengisi kertas untuk penggunaan
kantor; mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor; mizuhiki [string kertas
upacara Jepang]; mobil model skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat
dari kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model
mobil [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
kertas; model skala [ornamen] kertas; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural di sifat stiker; nama lencana kertas;
nampan pena; notebook kertas; notebook kertas kosong; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan
untuk meramal]; ornamen [patung] terbuat dari kertas; 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 kertas; packing
[bantalan, isian] bahan kertas; pajang spanduk kertas; pajangan spanduk kertas; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat
dari kertas; 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 kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang terbuat dari
kertas dan karton; papan kertas; papan kertas atau kardus; papan nama dari kertas atau karton; pasta tinta merah digunakan
untuk segel; pastel [pensil]; payung kertas koktail; 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]; pemberat kertas; pembuat kertas
[keperluan kantor]; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus koin dari kertas; 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 buku resep [alat tulis]; pemegang kertas tulis;
pemegang klip kertas; pemegang pena; pemegang tiket kertas; pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk
keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena berwarna; 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;
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pena tinta gel; pena ujung serat; 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]; pengencang kertas;
penghancur kertas untuk penggunaan kantor; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta;
penghapus tinta cair; penjepit kertas; 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 seniman; pensil warna; 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 pelindung untuk
lembaran kertas dan halaman buku; penyokong dari kardus untuk menjilid buku; peralatan pelabelan tangan; perangko tinta;
perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat stiker cetak; perisai [segel kertas]; perisai pena saku; pisau
kertas [pembuka surat]; pita bertinta untuk mesin tik; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas; pita kertas dan
busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki; pita kertas untuk kalkulator; 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 penjilid buku; pita perekat untuk kertas karton; pita tinta; pita tinta untuk printer
komputer; pita untuk printer label genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau karton; plakat kertas; plakat kertas atau
karton; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); pod kertas cappuccino kosong; pola desain bordir dicetak
di atas kertas; polong kopi ginseng kertas kosong; poster kertas; poster yang terbuat dari kertas; printer label elektronik
genggam; printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk kertas yang sekali pakai; publikasi cetak, termasuk buku,
majalah, buletin, koran; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak
kertas [keperluan kantor]; rautan pensil; renda kertas; rol tinta untuk mesin kantor; sampul [alat tulis]; sampul buku; sampul
buku harian; sampul buku kulit; sampul buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku tabungan; sampul
dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas; sampul pelindung untuk buku; sandaran lukisan;
sandaran pena; saputangan kertas; sekolah menulis buku; selimut printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; 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; set pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; spanduk kertas; spidol warna-warni;
stan pensil; stan untuk alat tulis; stapler untuk kertas; staples untuk kertas; stensil [alat tulis]; 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 tiket [kertas cetak]; strip pengikat [penjilid buku]; suplemen
majalah untuk surat kabar; taah liur kertas; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag
hadiah dari kertas; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tanda pengenal
kertas; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kertas atau karton; 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 kertas; tanda/papan iklan
dari kertas atau karton; tanzaku [strip kertas mewah]; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanjaan dari kertas atau
plastik; tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas pesta dari kertas atau
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 atau karton; tatakan gelas terbuat dari kertas; tempat alat tulis di
meja; tempat buku cek; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat
pensil dari kulit; tempat timah pensil; tempat tinta; tempat untuk pena dan pensil; tempelan penanda; tengujosi [kertas yang
terbuat dari kertas mulberry]; 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 kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu
kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu wajah kertas; tokoh yang terbuat dari
kertas; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; toppers pensil; transfer kertas dengan setrika; tutup pensil; uang kertas; ujung pena
keropos; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan
pengepakan; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang
makanan; wadah krim dari kertas; 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 kertas;
wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari kertas; wiper pena===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:50:17
540   EtiketDID2021062899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. sari asri I no. 16, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40191
ulfah nurfebrianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dorokdokcu_Official
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, coklat tua, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Rambak kulit sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:57:12
540   EtiketDID2021062900

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 : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk bulu mata; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Ramuan

kosmetik untuk mandi; Sabun mandi, deodoran; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Toner; Toner cair (Kosmetik); air mawar [sulingan herbal]; bahan pewarna
rambut; balm dan krim setelah bercukur; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata;
deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; garam mandi; gel cukur; gel kecantikan; gel pelembab [kosmetik]; kapas
untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik];
kuku palsu; lipstik; losion; losion untuk rambut; make-up bedak; maskara; masker kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi
atau deodoran pribadi; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil kosmetik; penutup
mata gel untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; sabun
kosmetik; salep kosmetik; 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 bulu mata;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan perawatan kuku; sediaan phytocosmetic;
sediaan tabir surya; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut; semprotan rambut; serum anti-
penuaan untuk wajah; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tonik rambut; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 13:57:27
540   EtiketDID2021062901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Binayasa Blok A-3 No. 2 RT.004/RW.011, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411

JAMES KARO SEKALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SNOWTEC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat

pendingin udara; aparat pendinginan; dehumidifiers industri; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; humidifier industri;
instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi pendingin untuk cairan; kerudung untuk aparat AC; mesin es dan aparat; mesin
es dispensing; mesin pembuatan es krim; pembuat es; pembuatan es mesin; pencahayaan peralatan untuk showcase;
pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penurun udara; peralatan dan instalasi
pendingin; ruang bersih [instalasi sanitasi]; unit AC; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:00:00
540   EtiketDID2021062902

730 Nama Pemohon : PURBANDINI ENNY WIJAYANTI
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Alamat Pemohon : BANDUNG, BANDUNG, RT. 30/RW. 0, PENDOWOHARJO, SEWON, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Truja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; 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 pria (terbuat dari kulit); Dompet wanita (terbuat dari kulit); Kotak dari kulit atau kulit
imitasi; Pegangan tas; TAS PELANA; Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas
penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas Kulit; Tas berpergian dari 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; Tas dokumen; Tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kosmetik; Tas pinggang; Tas tangan kecil; Tas tangan santai; Tas tangan,
tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; 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; barang bawaan adalah tas; dompet; dompet
[tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet genggam kecil [tas];
dompet kartu; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin kecil; dompet
kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet saku; dompet travel [tas]; koper besar, koper, tas
untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian;
koper dan tas jinjing; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kulit dan tas kulit
imitasi; label bagasi kertas; penutup kain untuk tas travel; ransel [tas sekolah Jepang]; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau
dari kulit imitasi; tali untuk dompet [tas]; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas *; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
kemasan barang dagangan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas
bepergian; tas beroda; tas berpergian; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas
gimnastik; tas haversack; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing serba
guna; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kartu; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas
kunci; tas make-up; 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 perjalanan; tas pinggang; tas pinggul;
tas pullman; tas pundak; tas punggung anak; tas rajut; tas rajutan; tas suvenir; tas tangan; tas tangan kecil [dompet]; tas
tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel
terbuat dari bahan plastik; tas troli olahraga bersifat umum; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang;
tas wanita; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:02:35
540   EtiketDID2021062904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 1 Group, Jiaoxi Village, zhongdu Township, Xupu County, Hunan Province,
China

LIU RANGLIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FANCHI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penanda buku; Bahan cetakan terkait dengan pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kertas,

karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau
kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku kecil; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk
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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; 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;
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 catatan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian;
Buku panduan referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku-buku nota
yang dapat direkatkan; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau
selulosa untuk hewan peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Isolasi kertas; Jepitan kertas;
Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali
pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan;
Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; 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 kerajinan tangan
Jepang; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas untuk memanggang; 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; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak
kertas; 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; Lembar karton untuk  kemasan; Lembar kerja (barang cetakan); 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 untuk memasak; Lembaran yang dicetak; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk
kertas; 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; Pelindung buku cek; Pelubang kertas; Pena tarik; Pena tinta India; 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 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 yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis,
brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Sarung buku harian; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan
terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker cetakan; 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; Tas goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik dan kertas; Tempat buku cek; Tempat
menyimpang buku tabungan; Tinta India; Ukir-ukiran dari kertas; 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 kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; 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 makan malam dari kertas; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas
piring dari kertas; alas [alat tulis] pena; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat dan
mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat tulis; alat tulis (kartu
nama, kertas 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; album stiker; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas
atau kardus; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; bahan ajar kertas; bahan kemasan
dari karton atau kertas untuk es; 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 pembungkus kertas; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala
dan pamflet; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan
penyaringan kertas; bahan untuk menjilid  buku dan kertas; 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; baki
pena dan pensil; baki pensil; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; bantalan kertas sekali pakai atau selulosa
untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan
dalam kemasan makanan; bantalan tinta; bantalan tinta untuk segel; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-
barang dari kertas; batu tinta [tempat penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk kertas die-cut; bingkai foto
dari kertas; blok kertas menulis, melukis dan menggambar untuk seniman; 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 pengeluaran; buku catatan wartawan; buku cek;
buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku cetak di bidang pendidikan musik; 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;
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buku harian berlapis kulit; buku harian meja; buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku informasi; buku
jurnal kosong; buku kecil untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio; buku kegiatan; buku kegiatan anak-
anak; buku kerja yang berisi latihan; buku komik; buku komik manga; buku komposisi; buku kupon; buku kwitansi; buku lagu;
buku latihan [kosong]; buku meja kopi; buku memo; buku memorandum; buku memorandum saku; 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 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 ulang tahun; buku voucher;
buku wirebound; buku-buku mandi vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat;
bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; 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; cetakan
dan buku; dekal dan stiker bemper; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik;
dicetak label baru untuk botol anggur; dicetak lembar jawaban survei; dudukan gambar terbuat dari kertas; elemen ketik mesin
tik; emblem dicetak; emblem kertas; extender pensil; extender pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari kertas;
filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; folder alat tulis; folder kertas; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam
ruang Jepang]; gagang kuas; gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk
pita tinta; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman lembar memo; handuk
kertas; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hewan model [ornamen] terbuat
dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas;
hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; isi
ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang untuk pulpen; isian kertas; isian kertas
atau kardus; jepit pena; kain penjilid buku; kain untuk penjilid buku; kaleng pensil; 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] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong dari kertas atau plastik;
kantong dari kertas untuk kemasan; 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 sampah dari kertas atau plastik;
kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sandwich dari kertas; kantong sandwich dari kertas atau
plastik; kantong surat yang terbuat dari kertas; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; 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; karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus yang terbuat dari kertas
mulberry [senkasi]; karton telur yang terbuat dari kertas; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu kertas
(kosong) untuk merekam data; 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-kartu terbuat dari kertas;
karung kertas; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kertas; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset
kertas dan kartu untuk merekam program komputer; kemasan kantong semen dari kertas; 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; kerajinan kertas [seni dan kerajinan]; 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 daur ulang; 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 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 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 pemeriksaan; 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 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
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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 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; klip kertas; klip uang; kohzo-gami [kertas yang
terbuat dari kertas mulberry]; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat tulis); kotak cat dan kuas; kotak cek; kotak display kertas;
kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah
dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kemasan kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk menyimpan
kartu ucapan; kotak kertas yang bisa dilipat; 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 topi kertas;
kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator; kuas untuk
melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk melukis; kue toppers kertas; label alamat; label bagasi dari kardus;
label bagasi tercetak; label botol anggur handpainted kertas; label dari karton; label dari kertas; 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 dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus basah;
label pengiriman kertas; 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; 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 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 kertas; linen meja dari kertas; 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 dibidang cerita buku
komik, papan cerita dan karya seni; manual [buku pegangan]; map lembaran lepas; map untuk kertas; mata pena; materi
promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang
produk pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin; menggambar kuas; menulis atau menggambar buku;
menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak label; mesin cetak label [keperluan kantor]; mesin cetak label untuk
keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin
kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin pelabelan kantor; mesin
penandaan untuk mencegah penipuan; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; mesin pengisi kertas untuk penggunaan
kantor; mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor; mizuhiki [string kertas
upacara Jepang]; mobil model skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat
dari kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model
mobil [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
kertas; model skala [ornamen] kertas; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural di sifat stiker; nama lencana kertas;
nampan pena; notebook kertas; notebook kertas kosong; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan
untuk meramal]; ornamen [patung] terbuat dari kertas; 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 kertas; packing
[bantalan, isian] bahan kertas; pajang spanduk kertas; pajangan spanduk kertas; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat
dari kertas; 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 kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang terbuat dari
kertas dan karton; papan kertas; papan kertas atau kardus; papan nama dari kertas atau karton; pasta tinta merah digunakan
untuk segel; pastel [pensil]; payung kertas koktail; 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]; pemberat kertas; pembuat kertas
[keperluan kantor]; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus koin dari kertas; 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 buku resep [alat tulis]; pemegang kertas tulis;
pemegang klip kertas; pemegang pena; pemegang tiket kertas; pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk
keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena berwarna; 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 [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk
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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]; pengencang kertas;
penghancur kertas untuk penggunaan kantor; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta;
penghapus tinta cair; penjepit kertas; 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 seniman; pensil warna; 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 pelindung untuk
lembaran kertas dan halaman buku; penyokong dari kardus untuk menjilid buku; peralatan pelabelan tangan; perangko tinta;
perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat stiker cetak; perisai [segel kertas]; perisai pena saku; pisau
kertas [pembuka surat]; pita bertinta untuk mesin tik; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas; pita kertas dan
busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki; pita kertas untuk kalkulator; 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 penjilid buku; pita perekat untuk kertas karton; pita tinta; pita tinta untuk printer
komputer; pita untuk printer label genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau karton; plakat kertas; plakat kertas atau
karton; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); pod kertas cappuccino kosong; pola desain bordir dicetak
di atas kertas; polong kopi ginseng kertas kosong; poster kertas; poster yang terbuat dari kertas; printer label elektronik
genggam; printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk kertas yang sekali pakai; publikasi cetak, termasuk buku,
majalah, buletin, koran; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak
kertas [keperluan kantor]; rautan pensil; renda kertas; rol tinta untuk mesin kantor; sampul [alat tulis]; sampul buku; sampul
buku harian; sampul buku kulit; sampul buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku tabungan; sampul
dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas; sampul pelindung untuk buku; sandaran lukisan;
sandaran pena; saputangan kertas; sekolah menulis buku; selimut printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; 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; set pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; spanduk kertas; spidol warna-warni;
stan pensil; stan untuk alat tulis; stapler untuk kertas; staples untuk kertas; stensil [alat tulis]; 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 tiket [kertas cetak]; strip pengikat [penjilid buku]; suplemen
majalah untuk surat kabar; taah liur kertas; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag
hadiah dari kertas; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tanda pengenal
kertas; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kertas atau karton; 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 kertas; tanda/papan iklan
dari kertas atau karton; tanzaku [strip kertas mewah]; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanjaan dari kertas atau
plastik; tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas pesta dari kertas atau
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 atau karton; tatakan gelas terbuat dari kertas; tempat alat tulis di
meja; tempat buku cek; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat
pensil dari kulit; tempat timah pensil; tempat tinta; tempat untuk pena dan pensil; tempelan penanda; tengujosi [kertas yang
terbuat dari kertas mulberry]; 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 kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu
kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu wajah kertas; tokoh yang terbuat dari
kertas; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; toppers pensil; transfer kertas dengan setrika; tutup pensil; uang kertas; ujung pena
keropos; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan
pengepakan; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang
makanan; wadah krim dari kertas; 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 kertas;
wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari kertas; wiper pena===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:05:45
540   EtiketDID2021062905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Tanjung Mas Raya Jalan Tanjung Mas Prima Blok C5 No.11 RT 002 RW 001
Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530

DIAH AYU MUMPUNI UTOMO

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 :

: Sommerregn
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:06:24
540   EtiketDID2021062906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nangka GG. Kaswari No. 1D DPS, BR /Link.Umasari, Kel. Dangin Puri Kaja, Kec.
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali, Kota Denpasar, Bali

UD.MITRA BESERI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RED BEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah;Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan yang mengandung tepung; campuran donat instan; donat;

roti goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:06:54
540   EtiketDID2021062907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Parakan RT 003 RW 004, Kel. Banyumas, Kabupaten Pandeglang, Banten
Eneng Nisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B-Elnisglow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Pink dan Hitam
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; 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 wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; 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 krim (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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; 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; 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 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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub
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untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; 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 tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; 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 cair (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 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 penyegar kulit; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat
dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak
mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; 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 ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; 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 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 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 tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [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 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 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, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; 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
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; 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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
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 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 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 wajah (kosmetik); 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; 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 simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; 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 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]; 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
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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 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 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

21/09/2021 14:08:12
540   EtiketJID2021062908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Tol Jakarta-Cikampek Km.37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT Puradelta Lestari Tbk

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 :

: EL PREMIO + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub untuk perjalanan; Layanan pembotolan minuman, yang berarti layanan pengisian minuman ke botol; Parkir mobil;

Penyewaan forklift; crating barang; distribusi energi listrik, gas, air, dan pemanas distrik; distribusi gas; informasi pergudangan;
jasa distribusi bahan bakar gas; layanan drainase; layanan parkir mobil; layanan pasokan gas [distribusi]; layanan pembotolan;
layanan penyelamatan hewan peliharaan; layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan,
pengemasan dan pengiriman barang; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi gas bumi; memberikan informasi terkait
dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; menyediakan informasi on-line di
bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; pengemasan barang; pengemasan barang untuk transportasi;
pengisian tunai mesin teller otomatis; penjemputan dan pengiriman barang tekstil; penyediaan fasilitas parkir mobil;
penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyewaan gudang; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan;
penyewaan gudang dan wadah penyimpanan, pergudangan diinginkan; penyewaan kontainer untuk pergudangan dan
penyimpanan; penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir; penyewaan ruang gudang; penyewaan ruang parkir
mobil; penyewaan truk forklift; penyimpanan fisik dari data arsip yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data,
dokumen, foto digital, musik, gambar, video, dan permainan komputer yang disimpan secara elektronik; penyimpanan massal;
penyimpanan, distribusi, dan transportasi gas minyak cair; penyimpanan, pembungkus dan pengemasan barang;
pergudangan; pergudangan barang; transportasi dan distribusi gas alam dan gas cair; transportasi, pengemasan dan
penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:08:33
540   EtiketJID2021062909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. KH. Abdullah Syafei No. 25 - Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Ikatan Keluarga Alumni SMAN Tiga Teladan Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKA TELADAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah

sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau
pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi,
broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari
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basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
hiburan; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi,
kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya;
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan
atau hiburan]; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengorganisir acara
menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas untuk keperluan
hiburan, rekreasi dan pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; perencanaan dan pelaksanaan pesta
[hiburan]; perkumpulan alumni sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:12:23
540   EtiketDID2021062910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Illago Cluster Fiordini 6 no.63 Gading Serpong, RT.001 RW. 010. Kel.Curug
Sangereng, Kec.Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

William Lukman,S.com.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOCONOLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau gelap, hijau muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran kacang panggang; Kacang mete panggang; almond panggang; goji berry (buah), diolah; kacang panggang;

kismis; macadamias panggang; sediaan buah merah; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia===
===gandum, diolah; makanan penutup muesli; pemanis alami; serpihan Oat; tepung kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2021 14:12:40
540   EtiketDID2021062911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NITIKAN BARU GG.TERATAI 6-F, RT. 22/RW. 6, PANDEYAN, UMBULHARJO,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

NISA SEPDIFA PURNAMITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEKARTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM,COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi

(roti isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bubuk untuk membuat roti; Campuran untuk roti;
Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Getuk (Kue);
Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat dimakan; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue
Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue
Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu
Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange;
Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas;
Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue
Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue
Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue
Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue
Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue
berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang
mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang;
Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue
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yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan
dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan ringan terutama terdiri dari
roti; Panettone (roti manis); Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);
Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan
kembang gula; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus
Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti
kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog;
Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sengkulun (Kue Tradisional); Tepung,
roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan
roti; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue;
barbari [roti datar]; bubuk soda kue; burger kedelai [roti sandwich]; cakwe/cakue; campuran isian berbasis roti; campuran kue;
campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti;
chapati [roti tidak beragi]; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi
gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue;
dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; empadões veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu
kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue;
hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue
kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-
produk roti; kasutera [kue bolu Jepang]; kerang kue kering; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas
gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue
cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung
telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering
beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue
millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue
prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar
blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar
stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang
dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering;
kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; 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]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); pandoro [roti ragi manis];
pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); peach cobbler (kue); perasa, selain minyak esensial, untuk kue;
persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; petits fours [kue]; piadina [roti
datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi];
quiches (roti); remah roti; rempah-rempah kue; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti
bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti
bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging
cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti
multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi;
roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; selai cokelat untuk digunakan pada roti; shortbread tart shells
(kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis];
sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue;
taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan
berbagai isian]; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi;
tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; 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]; yule log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 07:36:10
540   EtiketDID2021063112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIGONDEWAH KALER RT 002 RW 002, Kota Bandung, Jawa Barat, 40214
IRPAN NOVIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRAVERSTOON / GRVS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana

panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang
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dimasukkan melalui kepala (pullovers); alas kaki; celana kasual; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; jaket [pakaian];
kaos; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja lengan panjang; pakaian; sweater katun;
sweater leher kru; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:05:14
540   EtiketDID2021063113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Halteu Selatan BLK No.335 Rt 003 Rw 003 Kel : Dungus Cariang  Kec : Andir,
Kota Bandung, Jawa Barat

Maya Holidah Umam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ImRules
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; Ikat pinggang; Kerudung kepala; Pashmina; Sweater; T-shirt; baju olahraga; baju untuk anak-anak; dalaman

jilbab; jaket; kaos oblong; kemeja; pakaian; rompi; sandal; sepatu; syal dan jilbab; tas sepatu sepak bola; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:10:45
540   EtiketDID2021063114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: gondosuli rt03/01 ds kare kec kare kab madiun jatim, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur, 63182

yusup arfianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: shanie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah atau merah muda atau pink. ada gambar bunga
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:16:26
540   EtiketDID2021063115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Monjali No. 99, Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta 55284,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55284

PT AVO INNOVATION TECHNOLOGY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOSANE LAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===vitamin untuk digunakan dalam industri; vitamin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; vitamin untuk digunakan

dalam industri suplemen makanan===
===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina
untuk keperluan medis; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman yang mengandung vitamin; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
tradisional; Ramuan herbal tradisional; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan-sediaan
campuran vitamin; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen herbal organik dan non-organik;
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Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; 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; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat
tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; obat dan salep herbal; obat herbal; obat-obatan berbahan baku
herbal; obat-obatan herbal; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan multivitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan
vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen
gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam sifat ramuan
herbal campuran; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen
nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin
dan mineral; tablet vitamin efervesen; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:19:31
540   EtiketJID2021063116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gardu D'Secret Garden Residence Blok A No. 2 RT 011 RW 002, Srengseng
Sawah, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640

Muhammad Fadzly Yusuf

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Neosmotion Studio + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa studio fotografi; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; fotografi; jasa-jasa

fotografi pernikahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:22:02
540   EtiketDID2021063117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusun Flamboyan Blok E No. 101 RT.014/RW.010, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

ANTON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOSS BOSS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan pembungkus; Barang terbuat dari kertas; Foil, bukan

logam untuk pengemasan makanan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong penyimpanan makanan dari
plastik untuk keperluan rumah tangga; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas serap minyak; Laminasi kertas, kardus,
karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Mika plastik untuk membungkus makanan; Tisu; Tisu
kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; 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 pembungkus kertas; bahan pengemasan dan pembungkus yang
terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; barang-barang dari karton; barang-barang dari kertas; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau
pengemasan; gulungan kertas toilet; handuk kertas; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka
dari kertas; 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
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plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan;
kantong kertas belanja; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah
tangga; kantong kertas untuk pembungkus; 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 memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas;
kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik
untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali
pakai; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan 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 beras *; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas kado; kertas pembungkus; kertas pembungkus
makanan; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas plastik; kertas tahan panas; kertas tisu; kertas tisu untuk
membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas yang mengandung mika; kertas yang sekali pakai; kertas-kertas kemasan; kotak
hadiah dari kertas; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembaran kertas
atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus;
pembungkus kedap air; pengemasan wadah kardus; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); sapu tangan
kertas; tisu dapur; 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; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan
pengepakan; wadah makanan; waslap terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:29:30
540   EtiketDID2021063118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BRANTI KM. 18, RT. 06 DUSUN II, KEL. BUMISARI, KEC. NATAR,
LAMPUNG SELATAN 35364, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

PT. KEONG NUSANTARA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEXI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Ungu, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jeli; Jeli sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; jeli buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:30:21
540   EtiketDID2021063119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Mengker, RT.006/RW.3, Kel. Sirnagalih, Kec. Jonggol, , Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16830

DENI RUSLANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOPEN SURGICAL GOWN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===gaun bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:30:52
540   EtiketDID2021063120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Legenda Wisata Picasso K 12 No. 6, RT/RW:007/019, Kel/Desa: Wanaherang,
Kecamatan: Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

ELIZABETH CHRISTY GO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gloluv
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Garis Mata (Eye liner); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; 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 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); Losion anti-penuaan; Losion dan
spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemerah bibir;
Pomade bibir; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sampo
rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; balm cukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; 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; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa cukur;
busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi wajah; formula anti-kerut; foundation cair; garam mandi; garam mandi tanpa obat;
gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel 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 gigi; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel-gel perawatan kulit; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; 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 aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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 kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir
surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh
beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; lipstik; losion; 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 kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur;
losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion berjemur
kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; 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 melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; 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 keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah
tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; 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; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; 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 pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; minyak mandi; minyak mandi tanpa obat; paket kosmetik wajah; parfum; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung bibir non-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; 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; pensil untuk bibir; perona pipi;
primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; 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; sabun wangi; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo ketombe tanpa obat; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi tanpa
obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
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pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pra-cukur
dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan
untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; 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; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh
yang tidak berobat meresap; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:33:16
540   EtiketDID2021063121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BRANTI KM. 18, RT. 06 DUSUN II, KEL. BUMISARI, KEC. NATAR,
LAMPUNG SELATAN 35364, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

PT. KEONG NUSANTARA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRIPPY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Ungu, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jeli; Jeli sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; jeli buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:35:11
540   EtiketJID2021063122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Alternatif Tenjo Ayu No. II, Kel. Tenjo Ayu, Kec. Cicurug, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43359

PT Fadillah Insan Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa eceran hypermarket; Jasa perdagangan besar (Distributor); Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan

toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; MINI MARKET; Manajemen bisnis toko serba ada; PASAR SWALAYAN;
TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko serba ada
retail; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko
kelontong; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; minimarket; pengecer toko serba ada; supermarket; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:35:42
540   EtiketDID2021063123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BRANTI KM. 18, RT. 06 DUSUN II, KEL. BUMISARI, KEC. NATAR,
LAMPUNG SELATAN 35364, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

PT. KEONG NUSANTARA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EYON + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jeli; Jeli sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; jeli buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:36:31
540   EtiketJID2021063124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Alternatif Tenjo Ayu No. II, Kel. Tenjo Ayu, Kec. Cicurug, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43359

PT Fadillah Insan Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIMMARTKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa eceran hypermarket; Jasa perdagangan besar (Distributor); Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan

toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; MINI MARKET; Manajemen bisnis toko serba ada; PASAR SWALAYAN;
TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko serba ada
retail; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko
kelontong; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; minimarket; pengecer toko serba ada; supermarket; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:36:54
540   EtiketJID2021063125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kendangsari YKP. 2/6, RT/RW: 001/001, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292
TIFFANY HARLY HOETOMO, FRANSISCA MERRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERRY MIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Maroon; Hitam; Putih; Kuning; Hijau; Pink; Peach; Coklat Muda
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; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai mie daging sapi;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan
meja restoran secara online; 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 masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran
vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-
jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makan malam dan restoran;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran ramen; layanan
restoran sushi; layanan restoran tempura; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran
washoku; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di 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; 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 yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:43:49
540   EtiketJID2021063126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Patih Jelantik, Istana Kuta Galeria RS 17, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361

PT Delapan Benua Khatulistiwa

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 :

: Magnum Security
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Silver, Red, Black, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa monitoring elektronik untuk tujuan keamanan; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari informasi

identifikasi pribadi melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Jasa-jasa pemenuhan syarat peraturan-peraturan,
ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Jasa-jasa sekuritas ialah: penyediaan
penilaian keamanan (security) atas lokasi-lokasi secara fisik, sistem-sistem informasi dan
lingkungan-lingkungan pekerjaan; Konsultasi keamanan, termasuk dalam hal keamanan pusat komersial dan kompleks
perbelanjaan; Layanan keamanan acara publik; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi terkait dengan verifikasi dan
otentikasi identitas, otentikasi informasi dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce,
layanan keamanan dan investigasi, penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan, penyelamatan, keamanan dan
penegakan, dan layanan jejaring sosial online; Menyediakan jasa perlindungan (keamanan) melalui stasiun elektrik pusat
untuk penyusup, pencuri dan sistem perlindungan kebakaran; Pemantauan sistem keamanan; Penyewaan dan sewa alat dan
instrumen keamanan; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa
inspeksi keamanan bagasi bandara; jasa inspeksi keamanan bagasi untuk maskapai penerbangan; jasa inspeksi keamanan
untuk pihak lain; jasa investigasi dan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang dan keamanan properti
berwujud; jasa investigasi kekejaman terhadap hewan; jasa investigasi yang berkaitan dengan keamanan properti berwujud;
jasa keamanan nasional; jasa keamanan untuk gedung; jasa keamanan untuk kebakaran, gas dan penjaga dengan sistem
pemantauan jarak jauh; jasa keamanan untuk perlindungan fisik individu dan properti yang berwujud; jasa keamanan untuk
perlindungan properti dan individu; jasa keamanan untuk perorangan dan pebisnis yang melakukan perjalanan internasional
dan domestik; jasa keamanan yang berkaitan dengan kendaraan; jasa keselamatan, pertolongan, keamanan, dan
pelaksanaan; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan;
jasa konsultasi di bidang keamanan nasional; jasa konsultasi di bidang keamanan rumah; jasa konsultasi di bidang undang-
undang privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa konsultasi keamanan fisik; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman baru; jasa pemakaman; jasa pemakaman beserta kremasi; jasa pemakaman
beserta kremasi hewan peliharaan; jasa pemantauan alarm keamanan dan pencurian; jasa pemantauan elektronik dalam hal
jasa pengawasan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang dan keamanan properti berwujud; jasa
pemantauan elektronik untuk kontrol akses dan sistem keamanan lingkungan gedung; jasa pemantauan sistem komputer
dalam hal layanan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang dan keamanan properti berwujud; jasa
pemantauan sistem komputer untuk penjagaan keamanan fasilitas; jasa pemantauan sistem komputer untuk penjagaan
keamanan gedung; jasa pemantauan sistem penanggulangan/pemadaman kebakaran; jasa pembukaan kunci keamanan; jasa
pemeriksaan keamanan bagasi; jasa pemeriksaan keamanan penumpang pesawat; jasa penempatan nomor identifikasi untuk
ditempelkan pada barang-barang berharga untuk memfasilitasi penemuan barangnya kembali setelah kehilangan atau
pencurian [jasa keamanan]; jasa pengadaan upacara pemakaman; jasa pengaturan pemakaman; jasa pengawalan
keamanan; jasa pengawalan keamanan pribadi; jasa pengawasan akses dan sistem keamanan lingkungan gedung; jasa
pengawasan keamanan orang dan barang bawaan di bandara; jasa pengawasan yang berkaitan dengan keamanan properti
yang berwujud; jasa penilaian risiko keamanan terhadap individu atau properti; jasa penjaga keamanan; jasa penjaga
keamanan untuk fasilitas; jasa penjaga keamanan untuk gedung; jasa penjaga keamanan untuk perlindungan properti dan
individu; jasa penyaringan/pemeriksaan bagasi untuk tujuan keamanan; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman
keamanan untuk keselamatan fisik individu; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk keselamatan
fisik orang; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk perlindungan individu; jasa penyediaan
informasi keamanan melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-
undang tata kelola data dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-
undang tata kelola data melalui situs web; jasa penyediaan informasi terkait dengan jasa penjaga keamanan; jasa penyediaan
informasi terkait dengan pengawalan keamanan pribadi; jasa penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa penyediaan izin keamanan untuk penyiapan kartu
identifikasi; jasa penyewaan peralatan pengawasan keamanan; jasa telematik kendaraan dalam bentuk menyediakan
informasi mengenai keamanan mesin dan keamanan kendaraan; jasa uji kelayakan keamanan untuk individu atau pebisnis
yang bepergian atau membuka kantor di luar negeri; layanan keamanan; layanan komunikasi dan laporan darurat untuk
konfirmasi keamanan; layanan pemantauan keamanan; melakukan upacara pemakaman; membantu penentuan lokasi anak-
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anak untuk tujuan keamanan dan keselamatan menggunakan sistem penentuan posisi global; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang
didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law); penyewaan
peralatan untuk keselamatan,  pertolongan, keamanan, dan pelaksanaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:46:08
540   EtiketDID2021063127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Terusan Sindang Barang I No. 24 Rt 03/05 Kelurahan Antapani Kulon
Kecamatan Antapani Kotamadya Bandung Jawa Barat 40291, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40291

Yesy Pusparini

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 :

: Sensaviera
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Balaclava; 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); Celana; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan)
sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang
dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Dungaree;
Flashes (pakaian); Jaket bordir; Jaket luar; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa
lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket untuk bersepeda motor; Jerkins; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Kaos kaki pramuka; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kemeja (lengan pendek);
Kerah polo; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi
lilin; Kulot; Kutang nenek; Legging yang dilapisi lilin; Mantel tahan dingin; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-
shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang,
tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian
jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian pramuka; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur dan pakaian malam;
Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian, yaitu, t-
shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover
bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari
(pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang
(penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penyerap yang dikenakan di leher; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya
Jepang; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tenun
tangan; Stoking; Switer bordir; Switer printing; Switer sablon; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal
tabung leher; T-shirt bordir; T-shirt printing; T-shirt sablon; Topi (penutup kepala) renang; Topi kulit; Topi pramuka; Topi tahan
dingin; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tutup kepala menggabungkan
alat ventilasi listrik; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; atasan baju tanpa lengan; atasan
rajut; baju; baju luar untuk memancing; baju rajut; baju santai; baju tidur; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); celana
dalam untuk bayi; celana dinas; celana jogging; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana panjang (Am.); celana
pendek untuk selancar; celana popok bayi; celana tanggung; celana tempur; celana untuk tunggang kuda; chasubles;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; gaun koktail; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; hak untuk
sepatu; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt,
celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas kulit; jeogori
[pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban
[kaus untuk kimono]; jumpsuit; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaos kaki
neoprene; kaos lengan pendek; kaus kaki anak-anak; kaus kaki untuk bayi; kaus sepak bola; kemeja berkerah; kemeja kulit;
kemeja rajutan; kemeja untuk jas; kemeja yoga; kerah [pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki
[kaus untuk kimono]; kostum renang; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; lapisan dalam sepatu bot salju; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki];
legging menjadi celana panjang; linen tubuh [garmen]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit
atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian
[pakaian]; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit;
pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian kendo; pakaian kucing; pakaian lateks; pakaian mengemudi; pakaian
mode/fesyen; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian pendakian; pakaian rajut; pakaian renang; pakaian ringan; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian siap pakai; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian
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untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian
untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni
bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; 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;
penghangatan untuk kaki; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; piyama; puncak jogging; sabuk kulit [pakaian]; sandal
bakiak; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sarung tangan untuk
memancing; sepatu bayi rajutan; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu kriket;
sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu latihan dari kulit; sepatu panjat; sepatu pantofel pria;
sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; seragam; seragam karate; seragam olahraga; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; sol alas kaki; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher kru; syal renda;
tanaman legging; tas sepatu kriket; topi dan peci; topi koki; topi rajut; topi rajutan; topi untuk bayi; trainer (alas kaki); turtleneck;
tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:48:36
540   EtiketDID2021063128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muara Baru, RT.016/RW.017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

BEBY BONITA BUDIARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFE 32 BAKERY AND PASTRY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, kuning, cokelat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao; Bakpia; Kue; Kue kering (pastri); Kue mochi; Roti kering; Roti pastry; Soufflé (makanan penutup); biskuit; donat;

hamburger [sandwich]; kue basah; kue beras; kue bolu; kue pastry; kue tart; kukis (kue kering); pai; panekuk; pizza; roti
berlapis; roti*; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:48:46
540   EtiketDID2021063129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pinangsia Raya No. 16 B-C, Pinangsia, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT. KENARI DJAJA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
D'Mansion @Jatinegara Indah Blok A-4, Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUNCI AMAN KELUARGA NYAMAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah dan 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;

Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Brosur komputer; Brosur-brosur; Pamflet dalam
hal periklanan; Pamflet panduan; 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 yaitu
buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Spanduk dari kertas; Stempel
(cap) dan stiker (alat tulis menulis); bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku
pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bantalan stempel; barang-barang cetakan dan bahan-bahan
kertas; brosur cetak; brosur informasi yang dicetak; brosur komputer; brosur yang dicetak; buku kwitansi; buku petunjuk
(dalam bentuk barang cetakan); 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; buletin; buletin cetak; cap [stempel]; kalender; kalender berdiri; kalender
dinding; kalender meja; kalender saku; kalender sobek; katalog; katalog yang terkait dengan perangkat komputer; pamflet;
pamflet iklan; pamflet tercetak; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet,
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dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; spanduk; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan
peralatan tulis atau rumah tangga; tinta stempel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:55:56
540   EtiketDID2021063130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pinangsia Raya No. 16 B-C, Pinangsia, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT. KENARI DJAJA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
D'Mansion @Jatinegara Indah Blok A-4, Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUNCI AMAN KELUARGA NYAMAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju; jaket [pakaian]; kaos; sendal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 08:56:39
540   EtiketDID2021063131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Dinas Sigaran, Rt 000, Rw 000, Kel/desa Jegu, Kec. Penebel, Kab. Tabanan,
Prov. Bali. Kode Pos 82152, Kabupaten Tabanan, Bali, 82152

I Wayan Budiarsa

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 :

: Guna Merta
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, , KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Bahan Kimia untuk menyerap formaldehida dan bahan kimia untuk

dekomposisi formaldehida; Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; 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 industri untuk kedap air; Bahan kimia penyamak kulit; Bahan kimia perawatan industri; Bahan
kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; Bahan kimia untuk
campuran semen; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, manufaktur, pertanian, hortikultura dan perhutanan, termasuk
bahan kimia untuk mengolah limbah cair, memurnikan air, memroses mineral, dan untuk digunakan dalam konstruksi jalan dan
trek; 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
keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis pelarut untuk melarutkan dan memisahkan hidrokarbon, hidrogen sulfida, gas
yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan sejenisnya, atau kombinasi daripadanya.; Bahan kimia untuk pemurnian air;
Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan termasuk
dirgantara (aerospace), pertanian, otomotif & truk, batu bata & ubin, semen, konstruksi, tempat pembakaran (tanur) kering,
makanan & minuman, pengeboran ladang minyak, kelautan, militer, penggilingan (mills), pertambangan, produksi ladang
minyak, petrokimia, injeksi plastik, pulp & kertas, rel, kilang, residensial, baja, gula, utilitas/pembangkit listrik, pemeliharaan
katup, pengolahan air limbah dan sumur air; Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian,
hortikultura dan kehutanan; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan
bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-
sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk
atas dasar bahan-bahan mentah organik; Media dan proses untuk penggunaan ilmiah atau penelitian, yaitu, reagen dan
sediaan kimia dalam bentuk bubuk, gel atau cairan untuk digunakan dalam industri bioteknologi, medis, diagnostik, farmasi
dan forensik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi; Pengisi kimia untuk
digunakan dalam industri dan manufaktur, termasuk pengisi kimia yang mengandung kalsium karbonat untuk digunakan pada
plastik, lateks dan karet; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Polimer olefin (Bahan kimia); Preparat kimia seperti
cairan atau pasta untuk semen kedap air, pengerjaan bangunan dan bahan bangunan (tidak termasuk minyak dan cat);
Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk
menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; 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
hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Pupuk untuk tanah; Sediaan kimia untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sediaan-sediaan
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pemupukan; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Senyawa kimia untuk
meningkatkan kerja minyak diesel; Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; Zat kimia untuk digunakan dalam
pembuatan parfum dan aroma; Zat kimia untuk membantu pewarnaan; aditif kimia; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif
kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk pupuk; aditif kimia, yaitu senyawa antifoam; albumen beryodium (sediaan kimia);
bahan biokimia untuk tujuan ilmiah; bahan kimia  tambahan untuk industri pakan ternak; bahan kimia Pembersih ruang bakar
pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia antibeku; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri
wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi; bahan kimia fisi untuk energi nuklir; bahan kimia mematri; bahan kimia
mesin-decarbonising; bahan kimia oleo untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan produk industri; bahan kimia
pelembut air; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri sediaan mandi; bahan kimia pembentuk gel; bahan kimia
pembersih industri; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air untuk kolam renang; bahan kimia pemutih lemak; bahan
kimia pemutih lilin; bahan kimia pencair pati [sediaan ungluing]; bahan kimia pencegah kusut untuk industri; bahan kimia
pengelasan; bahan kimia pengolahan air; bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di
kolam renang dan spa; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia
pewarnaan enamel; 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 digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan
pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam manufaktur,  khususnya
sediaan kosmetik dan toilet, sediaan penyegar udara dan penghilang bau, sediaan perawatan mulut, produk pembersih rumah
tangga, pewangi dan desinfektan; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; bahan kimia untuk
melepaskan wallpaper; bahan kimia untuk membilas radiator; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; bahan kimia
untuk mencetak [fotografi]; bahan kimia untuk menempel dan mengikat; bahan kimia untuk meresapi kulit; bahan kimia untuk
pelindung kain dari noda; bahan kimia untuk pembuatan berbagai macam produk poliuretan, yaitu, poliol uretan untuk
digunakan sebagai pengental dalam poliol uretan yang digunakan dalam industri uretan untuk menghasilkan lantai, pelapis,
perekat; bahan kimia untuk pembuatan sediaan zat bantu; bahan kimia untuk pemurnian anggur; bahan kimia untuk
penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; bahan kimia untuk penyaringan zat nabati; bahan kimia
viscose [ester selulosa]; bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bahan kimia, yaitu isocyanates; 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
pengental yang menjadi produk biokimia untuk keperluan industri; baryta (bahan kimia); barytes (bahan kimia); basa [sediaan
kimia]; bekatul [pupuk]; biokimiawi untuk penggunaan ilmiah in vitro dan in vivo; bismut subnitrate untuk keperluan kimia;
bromin untuk keperluan kimia; bubuk darah [pupuk]; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran
radiator; 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; campuran bahan-
bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; campuran kimia untuk tanah; cetakan daun [pupuk];
digestat organik (pupuk); enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; fermentasi untuk keperluan kimia; fosfat [pupuk]; gallate
dasar bismut (bahan kimia); gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam untuk menetralisir bahan kimia untuk rumput atau
tanaman; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; kalsium
sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; katalis biokimia; kertas baryta (bahan kimia); kompos [pupuk]; kompos,
pupuk kandang, pupuk; komposisi kimia tahan api; komposisi kimia tahan asam; kopolimer olefin dan komposisi daripadanya,
polietilena (Bahan kimia); kotoran hewan (untuk pupuk); larutan kimia untuk mencetak [fotografi]; larutan penyangga untuk
digunakan dalam kimia analitik; oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit tercetak; pakan kebun [pupuk];
pemanis buatan (produk kimia); pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem pembuangan
mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun;
pengembang fotografi (bahan kimia); pengganti lemak (bahan kimia); penguat kimia untuk karet; pengubah reologi [bahan
kimia] untuk digunakan dalam bidang bahan pelapis; penukar ion [bahan kimia]; plastik yang belum diproses dalam bentuk
pelet (Bahan kimia); protein susu (bahan kimia); 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 organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); 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; rabuk (pupuk) alam; reaktan untuk analisis kimia; reaktan untuk digunakan dalam
sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi; resin penukar ion [sediaan kimia]; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk
digunakan sebagai pupuk; sealer penembus kimia untuk batu alam; 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 biokimia untuk tujuan ilmiah; sediaan kimia pelembab [pembasah]
untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia
pengawet bunga; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman; 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 industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen;
sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk
melepaskan wallpaper; sediaan kimia untuk membuat busa; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan logam; 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 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 menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dengan
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beton; sediaan kimia untuk menghilangkan karat; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan kimia untuk menguji air
kolam renang; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; 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 pertanian; sediaan kimia untuk tongkat cahaya; sediaan kimia untuk tujuan
ilmiah; sediaan kimia yang digunakan dalam proses akhir industri baja; 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 pemupukan mineral;
sediaan pupuk; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; senyawa kimia untuk
menghilangkan jamur; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri plastik; senyawa kimia vinil,
yaitu vinil asetat, vinil klorida, resin polivinil klorida, monomer vinil klorida; serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat
jeruk untuk keperluan industri (bahan kimia); serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan
industri kimia; soda bikarbonat untuk keperluan kimia; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia
laboratorium; strip uji yang dirawat secara kimia, selain untuk keperluan medis; superphosphate [pupuk]; tepung tulang
[pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk); zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian;
zat kimia untuk mencegah robekan pada kaos kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:07:36
540   EtiketDID2021063175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mentari Blok Q/10, Kota Surabaya, Jawa Timur
FERY JULIUS, FERNANDO

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 :

: WINNING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; keran

untuk bak cuci; keranjang saringan  untuk bak cuci; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; pipa fleksibel menjadi
bagian dari instalasi wastafel pipa; saringan wastafel; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:08:01
540   EtiketDID2021063176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No. 23 B Rt. 015 Rw. 008, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Dewanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: seven minute
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting,

liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Gelang
jam dan gelang; Jam dan arloji; Jam tangan untuk pria; Jam tangan yang di dalamnya memiliki pengukur ketinggian,
barometer, kompas, perangkat komunikasi nirkabel yang menampilkan transmisi data dan gambar, dan sensor untuk
menentukan suhu, sensor penyesuai data; Jam tangan yang di dalamnya memiliki perangkat lunak dan layar tampilan untuk
melihat, mengirim dan menerima pesan, surat elektronik, data dan informasi; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu
GPS; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) atau mencakup suatu fungsi GPS;
Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding,
kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk
pembuatan jam dan arloji; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; KOTAK KOTAK UNTUK PEMBUATAN JAM DAN
ARLOJI; Kotak jam; Kotak yang di gunakan untuk menyimpan jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-
jam; MEISN JAM; Mesin jam dan mesin jam tangan; SILINDER (PEMBUATAN JAM DAN JAM TANGAN); Tali jam dari kulit;
Tali jam tangan dari karet; bagian komponen jam tangan; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian muka jam; bagian
untuk jam tangan; ban jam tangan dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam tangan dari plastik; barel [jam- dan
pembuatan jam]; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang untuk jam tangan; gerakan kuarsa untuk jam tangan; gesper
untuk gelang jam; jam; jam alarm; jam alarm perjalanan; jam atom; jam dan arloji listrik; jam dan bagiannya; jam digital; jam
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dinding; jam kontrol [jam utama]; jam lantai; jam listrik; jam matahari; jam meja; jam mobil; jam pendulum; jam perjalanan; jam
tangan; jam tangan alarm; jam tangan digital; jam tangan emas; jam tangan formal; jam tangan kayu; jam tangan kuarsa; jam
tangan mekanik; jam tangan menyelam; jam tangan multifungsi; jam tangan olahraga; jam tangan otomatis; jam tangan perak;
jam tangan perhiasan; jam tangan plastik; jam tangan platinum; jam tangan untuk wanita; jam tangan yang berisi permainan;
jam tangan yang berisi permainan elektronik; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; jam tangan,
elektrik; jarum jam; jepit jam; kaca jam tangan; kantong jam; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan aksesoris
untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan
pembuatan jam, serta perhiasan; kotak jam dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak
presentasi untuk jam tangan; kotak untuk jam dan pembuatan arloji; kotak-kotak untuk jam dan arloji; kristal jam tangan;
kronograf [jam tangan]; kronograf untuk digunakan sebagai jam tangan; lempeng jam; lempeng jam tangan; mata air untuk jam
dinding; mekanisme jam tangan; menonton dan jam mata air; mesin jam; osilator untuk jam tangan; pemutar jam; pendulum
untuk jam tangan; per jam; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); rantai jam tangan;
rumah jam; tali jam; tali jam tangan; tempat jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:08:55
540   EtiketDID2021063177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Penggilingan, RT/RW : 011/007, Kel/Desa: Penggilingan,
Kec: Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Ade Rama Tanjung Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mbok Djamoe 78
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah bubuk; Biskuit selai kacang; Bubur kacang merah; Bumbu Gulai; Bumbu rendang; Bumbu untuk sup; Daun

Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering; Garam rumput laut; Kapulaga bubuk; Kerupuk bawang; Ketumbar Bubuk
(Bumbu); Kunyit bubuk; Madu zaitun; Merica bubuk; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar teh bunga telang;
Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor; Minuman temulawak;
Pala bubuk; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Pelega
Tenggorokan; Permen kenyal; Permen susu; Rempeyek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal cabe kering; Sambal cobek;
Sambal goreng Teri; Sambal tabur; Saus kari panang; Sediaan pasta; Teh Ginseng; Teh daun kelor; Teh lemon; Temulawak
bubuk (bumbu); bawang putih cincang [sambal]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu];
biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji-bijian olahan; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk bawang
putih; bubuk cabai; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bumbu kari; bumbu nasi
goreng; bumbu pasta laksa; garam bawang; gula aren; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; lada bubuk (bumbu);
minuman wedang jahe; molase delima; oregano, dikeringkan; pasta asam jawa; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kari;
permen ginseng; permen kacang lokus; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen peppermint; permen rasa buah-
buahan; permen rasa mint; peterseli, kering; potongan kecil nanas; rosemary, yang dikeringkan; sediaan minuman kakao;
sediaan minuman kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; teh barley; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh melati; teh
peppermint; teh rosella; teh rosemary; tepung kacang kacangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:10:08
540   EtiketDID2021063178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Daan Mogot KM. 20 No. 411A, Kelurahan Kebon Besar, Kota Tangerang, Banten
PT. Narwastu Medika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Optimus Test HBsAg Serum One Step Diagnostic Rapid Test (Cassette)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rapid test===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:11:46
540   EtiketDID2021063179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun III Bangun Sari, Kel. Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa Medan - SUMUT,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20362

Gina Alfinda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Renatha Official
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Gold (Kuning Emas)
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk

wanita; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:12:42
540   EtiketDID2021063180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Elang, Ds./Kel. Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, 16810, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16810

PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BADAKX-TREME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 off road; kendaraan off-road; pelek untuk roda mobil;
pentil untuk ban kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:18:57
540   EtiketDID2021063181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Widuri III N/2, RT/RW. 017/001, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

JAP YACOB KAYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; 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 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; Baterai; 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; Konektor, terminal, dan kontrol
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elektronik; Mesin dan peralatan radio suar; Penerima dan pemancar radio; Penerima radio; Pengisi daya; 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; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; 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; Terminal radio; Tuner
sinyal radio; adaptor frekuensi radio; aki; akumulator [baterai]; alat dan instrumen radio; 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; baterai untuk kendaraan; 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; jeck konektor untuk keperluan audio; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data;
kabel koaksial; kabel mikrofon; kabel relay radio; kabel, listrik; katup termionik untuk radio; konektor [listrik]; konektor untuk
peralatan telekomunikasi; kontrol jarak jauh untuk radio; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi;
membawa case untuk pager radio; meter daya frekuensi radio; mikrofon; mikrofon tanpa kabel; mixer frekuensi radio;
modulator frekuensi radio; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; pager radio; pemancar dan penerima radio;
pemancar frekuensi radio; pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi
radio; penerima frekuensi radio; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; pengisi daya baterai; pengisi daya
listrik; penguat frekuensi radio; 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
untuk transmisi radio nirkabel; 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; 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; set telepon radio; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; telepon
radio; terminal panggilan radio; terminal untuk telepon radio; tiang-tiang radio; transceiver radio; tuner radio; tuner sinyal radio;
unit catu daya listrik; unit penyiaran radio dan televisi mobile===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:26:21
540   EtiketJID2021063182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA TANGERANG REGENCY I BLOK NC.2 NO.10 RT.001/017, KELURAHAN
GEBANG RAYA, KECAMATAN PERIUK, Kota Tangerang, Banten, 15132

MEMEYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI MALAM PERTAMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Kedai kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:26:25
540   EtiketDID2021063183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Daan Mogot KM. 20 No. 411A, Kelurahan Kebon Besar, Kota Tangerang, Banten
PT. Narwastu Medika
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Optimus Test Multidrug 3 Panel Urine One Step Diagnostic Rapid Test (Cassette)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rapid test===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:29:12
540   EtiketDID2021063184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bendulmerisi Selatan 4/6 Rt. 004 Rw. 010,  Kel. Bendul Merisi, Kec, Wonocolo, Kota
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

FEBRINA MEGAWATI

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 :

: MÓESLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Minyak, losion dan

krem untuk badan dan kulit; Sampo; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; 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 dan perlengkapan
mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion untuk tubuh; maskara; 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; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak rambut; pensil alis; pewarna rambut; pomade rambut; sabun kosmetik; 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; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:38:03
540   EtiketDID2021063186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Culan raya no.26 TM. Yasmin sektor 3, 003/008, curug mekar, bogor barat Jawa
Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16113

Riandy Efendi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: déesse
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 keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; sendal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:39:04
540   EtiketJID2021063187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TRUNOJOYO NO 25 RT 003 RW 004  KELURAHAN CITARUM, Kota
Bandung, Jawa Barat

PT SATU KARYA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKMUR BAHAGIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Restoran; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:41:18
540   EtiketDID2021063188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA KOTA D6/12A RT74 RW12 SUKO SIDOARJO
, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61224

SLAMET RIYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sinom Jenk Nisa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau,Putih,kuning
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; Minuman untuk kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman
kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis
(antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:42:55
540   EtiketJID2021063189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TRUNOJOYO NO 25 RT 003 RW 004  KELURAHAN CITARUM, Kota
Bandung, Jawa Barat

PT SATU KARYA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKMURMART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa perdagangan besar (Distributor); MINI MARKET;

jasa-jasa penyediaan barang; supermarket; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:43:28
540   EtiketDID2021063190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: METRO PERMATA I J-9/25 RT.002/RW.005 PARUNG JAYA , KEC.KARANG
TENGAH , KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten

CHARLES HARIANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAUMAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun mandi,

deodoran; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; body lotion untuk keperluan kosmetik; lotion cukur; lotion mandi; lotion
masker tubuh; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; parfum; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun
wajah; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:44:48
540   EtiketDID2021063191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAUYUNAN MAS III NO. 27,
CIBADUYUT - BOJONGLOA KIDUL,
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

ARYADI SURYA TANADI

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 :

: JGS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan makanan untuk hewan; Makanan Ternak dari Jagung; Tepung Bahan Makanan Ternak; bahan makanan

untuk hewan; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan kacang untuk hewan; makanan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:45:17
540   EtiketJID2021063192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sugriwa IV/8 Kav. 638, RT/RW: 09/09, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Dhanu Prasetyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Milanisti Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, HItam, Kuning (emas), Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa klub penggemar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:46:39
540   EtiketJID2021063193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUMI MANTI GG. DELIMA NO. 49 LK RT. 001 RW. 000. KEL. KAMPUNG BARU
RAYA - KEC. LABUHAN RATU, Kota Bandar Lampung, Lampung

WAHYU SUSANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH MADU SEHAT ALA NABI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, KUNING EMAS, HITAM, dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara

online; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Toko minuman online; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:49:28
540   EtiketDID2021063194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bringin Indah 10, RT/RW : 002/001, Kel. Bringin, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60218

MUHAMAD SODIKUN

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 :

: ZEIGER SAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Zeiger Safe (6) daftar IDM000790891
591 Uraian Warna : hitam, merah, kuning, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brankas; brankas bank logam; brankas logam; brankas tahan api logam; rak atau hambalan dari logam,===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 11:49:38
540   EtiketDID2021063195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUNRISE BIZPARK JALAN SS C 51-52,, Kel. Kuta Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab.
Tangerang, Prov. Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. BERBAK AGRO SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMACOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:13:13
540   EtiketJID2021063254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14310

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sarmauli Yuris Christi Simangunsong  S.H., LL.M.
The H Tower lantai 16 Suite B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pelindo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Biru Muda, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa angkutan penumpang dan barang; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:13:28
540   EtiketDID2021063255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL HIDUP BARU NO 7 RT 001/02, PADEMANGAN BARAT, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Iwan Sukmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vitum
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Merah dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:13:55
540   EtiketJID2021063256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Kebayoran Lama No. 309, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan

PT. THE ROOM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: d’livin & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : d’livin = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Kuning, hitam, dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk

kegunaan penjualan; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:15:42
540   EtiketDID2021063258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP.MAHAGONI PARK B.17 NO.3 RT.003 RW.007 KEL.PARIGI BARU
KEC.PONDOK AREN KOTA TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten, 15228

RUSDI HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOOLIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT,KUNING,ORANGE,PUTIH,HITAM,PEACH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian

sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bedong; Celana; Celana Cekak
Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana
jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; 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; Cukin; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gurita (Korset); Ikat kaos kaki
elastis; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kancing untuk sepatu sepakbola
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(sepatu); Kaos Promosi; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kemeja (lengan pendek);
Kemeja Hawaii; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Bawahan untuk anak-anak;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan
skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana
pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga
kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup
kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
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, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup
kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain
untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Luar; Sarung tangan bayi; 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; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Topi (penutup kepala) renang; 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); Tumit-tumit sepatu; 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; 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; bagian depan kemeja; baju kaos bertopi; baju memancing;
bando; bando [pakaian]; beha dan miniset; bingkai topi [kerangka]; bootee (sepatu bayi wol); bra; bra menyusui; 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 pria; 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
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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 bayi; celana pendek berjalan; 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 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 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; 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 plastik; chullos [topi dengan
penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; dasi kupu-kupu; daster; flat balet [sepatu flat]; gaun; gaun
untuk anak-anak; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; ikat pinggang; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya,
jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas hujan; jas hujan motor;
jas hujan ponco; jas hujan setelan; jumpsuits [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kaos; 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 oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos replika, celana pendek dan
kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana
panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan;
kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja
kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek;
kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; ketuk celana; korset; legging [celana
panjang]; legging menjadi celana panjang; 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; manset lengan
kemeja; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; miters [topi]; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; 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 anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan
air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; 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 yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; 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; pelindung kaki
(celana); pelindung tumit untuk sepatu; 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; 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; piyama;
piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi;
replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok; rok celana; rok dalam; rok pendek; rompi;
sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; selempang untuk dipakai; 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 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 datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; 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 lari; sepatu lari bergigi; 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 pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek,
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celana olahraga, celana olahraga; 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 tertutup baja; sepatu yoga; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; 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; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; syal; tali
celana; 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; 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; 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:16:43
540   EtiketDID2021063259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muncul F32, Ds. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61254

PT. TAMACOOL SUKSES PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KALT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : - KALT (Bahasa Jerman yang berarti Dingin) & Refrigeration Solutions (bahasa Inggris yang berarti
Solusi Refrigerasi/Pendingin)

591 Uraian Warna : BIRU DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi kondensasi; kompresor bolak-balik; kompresor listrik; kompresor putar; kompresor sentrifugal; kompresor udara;

kompresor untuk lemari es; kompresor untuk mesin; kompresor untuk pendingin udara; kondensor berpendingin udara;
kondensor udara; kondensor untuk pendingin untuk pendingin udara; penukar panas [bagian mesin]; penukar panas menjadi
bagian dari mesin; pompa air listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:17:34
540   EtiketDID2021063260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Permai Raya, No. 12A, Lt. 4
Jakarta Utara 14450, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ONDA MEGA INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONDA SANITARY PLUMBING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ONDA : bagian dari nama pemohon.
SANITARY PLUMBING : merupakan suatu penamaan.

591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Damar buatan (produk setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; cincin dari karet; cincin kedap air;

minyak isolasi; pita perekat (seal tape); pita segel yang terbuat dari karet; pita segel yang terbuat dari plastik; segel untuk
koneksi pipa; selang terbuat dari plastik; selubung pipa, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:20:38
540   EtiketDID2021063261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Beach Tower
38, Beach Road # 18-11,

Opella Healthcare Singapore Pte Ltd

Halaman 176 dari 424



189767 Singapore
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 :

: CENOVIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula-gula yang mengandung obat; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; farmasi; mineral dan

suplemen mineral; obat herbal; sediaan vitamin; sediaan vitamin dan mineral; suplemen nutrisi; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:21:44
540   EtiketDID2021063262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DURIAN DEPUN, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, 39371
ILHAM JULIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Geraiazima
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Gamis pria; baju busana muslim; gamis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:21:45
540   EtiketDID2021063263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Merbau Com. Merbau Mas No. 40, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
Jessie Viona Phopina, Jollin Viona Phopina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mikatea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Arti huruf katakana adalah aroma teh yang wangi
591 Uraian Warna : Krem, Merah, Biru, Cokelat Tua, dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Campuran minuman berbahan dasar teh; Makanan yang mengandung

tepung; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
adonan kue; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah
segar, boba, dan krim busa manis; minuman teh boba; sirup pati untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:23:47
540   EtiketJID2021063264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 46-56, Jalan Rawa 2, Taman Desa Cemerlang,  81800 Ulu Tiram, Johor,
Malaysia.

PHHP GROUP SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : PHYTOFAIRY
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Periklanan

melalui jaringan telepon seluler; iklan banner; iklan dan layanan informasi komersial; iklan majalah; jasa periklanan; layanan
iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi produk konsumen;
memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; penyebaran
bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman
web pada internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan];
periklanan pemasaran langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:26:58
540   EtiketJID2021063265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14310

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sarmauli Yuris Christi Simangunsong  S.H., LL.M.
The H Tower lantai 16 Suite B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pelindo Jasa Maritim + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Biru Muda, Toska, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pelabuhan [layanan dok]; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan orang dan barang; transportasi

melalui laut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:27:24
540   EtiketDID2021063266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAJAJARAN REGENCY BLOK D NO.5 RT 001/ RW 018 KELURAHAN
KATULAMPA, Kota Bogor, Jawa Barat, 16144

SRI ENDAH YUWANTININGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EYESA
Merek Kata

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; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; 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 wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; 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; 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 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
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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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); 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 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 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 dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; 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 cair (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 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 tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; 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 ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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
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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
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 tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [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 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 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, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; 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 wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; 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 berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; 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 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 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 wajah (kosmetik); sediaan
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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; 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 simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti
pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; 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 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]; 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 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

22/09/2021 14:31:22
540   EtiketDID2021063267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Daan Mogot Km. 18 Green Sedayu Bizpark Blok DM 11 No. 65, Kalideres, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MITRA ABADI SINDOMAS

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 :

: -
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Beras; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Bumbu-bumbu

masak dari tanaman; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Emping (kerupuk dari melinjo); Es
Konsumsi; Gula sirup; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Kakao; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Makanan
ringan berbahan dasar beras; Meses cokelat; Mie; Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering
untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Pasta; Permen; Permen kenyal; Sagu mutiara; Sambal Terasi; Sediaan-sediaan
tepung untuk makanan; Spageti yang belum dimasak; Tauco; Teh dan teh herbal; Tepung gula; Tepung ketan; air madu;
bakso yang terbuat dari kanji; beras ketan; bihun [mie]; biskuit; bubuk soda kue; camilan granola dengan campuran buah
kering dan kacang sebagai makanan ringan; cokelat batangan; cuka; es krim; essens untuk bahan makanan selain untuk
minyak esensial; garam, mustard; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gula; hamburger [sandwich]; havermut; kanji dr tepung jagung; kembang gula; kerupuk; ketan hitam;
ketan putih; kue basah; kue, biskuit, kue kering; kwetiau; lada; madu; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari
kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan
dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan
berbasis sereal; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makaroni; minuman teh; msg (penyedap rasa); penyedap
rasa; permen; permen buah jelly; permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet kunyah; petis; pizza; puding; puding
kembang tahu; ragi; roti*; royal jelly *; sagu; sambal; saos; saos tomat; saus mustard; sereal berbentuk butiran; sirup (sirup
kental); sohun; teh; tepung; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung gandum; tepung sagu; tepung tapioka; terasi; vanili;
wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:31:29
540   EtiketDID2021063268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan jurang mangu barat no. 25, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15223
Gilang Pamungkas
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Andalus Pillow
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru;Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal [furnitur]; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; bantal dacron; bantal guling; bantal kasur;

bantal untuk furnitur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:32:39
540   EtiketJID2021063269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Kebayoran Lama No. 309, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan

PT. THE ROOM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: d’rent & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : d’rent = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Kuning, hitam, dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk

kegunaan penjualan; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:33:05
540   EtiketDID2021063270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jatisari, Kelurahan Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur

Vela Jelena Suhendra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WOOP
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; pakaian dalam wanita; pakaian luar untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian

wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:33:59
540   EtiketJID2021063271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14310

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sarmauli Yuris Christi Simangunsong  S.H., LL.M.
The H Tower lantai 16 Suite B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pelindo Multi Terminal + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===bongkar muat; jasa angkutan penumpang dan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:35:53
540   EtiketD302021063272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panji Baru No. 326 A RT. 002 RW. 004 Kel. Kuto Panji, Kabupaten Bangka,
Kep. Bangka Belitung, 33254

TJHIN TJIAP HON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GETAS 2 MERPATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU LUMUT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk getas ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:37:14
540   EtiketDID2021063273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Wakhid Hasyim 20,
Kel. Kauman, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66219

IVAN PRASETYO

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 :

: LULLA SPECIAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dipan; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; bantal; guling; kasur berpegas; kasur busa; kasur lipat; sofa;

tempat tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:38:49
540   EtiketDID2021063274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN SEDAYU BIZPARK CAKUNG BLOK GS 6 NO. 118 & 120, JL. CAKUNG
CILINCING TIMUR RAYA KM. 2, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. MITRA GAIA COMODUS

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 :

: FRESH FARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; bawang, segar; benih untuk menanam buah dan

sayuran; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; kentang, segar; sayuran segar organik;
sayuran, segar; ubi, segar; umbi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:38:49
540   EtiketD222021063274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Brigjend Katamso No. 100 RT.004/RW.013 Kel. Prawirodirjan, Kec.
Gondomanan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

DHIMAS NOVIAR AMBARA, MUHAMMAD YOGI RAMADHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUJUD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
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; 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 wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; 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; 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 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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); 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 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 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 dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; 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 cair (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 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
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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 tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; 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 ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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
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 tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [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 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 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

Halaman 185 dari 424



keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah 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, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; 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
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; 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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
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 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 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 wajah (kosmetik); 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; 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 simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; 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 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]; 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 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

22/09/2021 14:40:05
540   EtiketDID2021063275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Lopang Indah Blok C 32 No. 1, Rt. 004, Rw. 007, Kel. Lopang, Kec. Serang,
Banten, Kota Serang, Banten

Erni
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BELLAROSA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Campuran kacang panggang; Jeli; Kacang Telur;

Kacang mete panggang; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik singkong aneka rasa; Keripik ubi aneka rasa;
Lemak coklat; Minyak kemiri; Sosis; agar-agar*; almond (kacang), diolah; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah
kering dan kacang olahan; jeli buah; kacang atom; kacang dengan rasa; kacang manisan; kacang oven; kacang panggang;
kacang pilus; kacang, diawetkan; kacang, diolah; kacang-kacang yang sudah dimasak; keripik kentang; keripik nangka; keripik
pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; krim mentega;
kuaci; lemak kelapa; lemak yang bisa dimakan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan manisan buah;
margarin; mentega; mentega susu; minyak goreng; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak
wijen; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; olesan (spreads) margarin dan lemak; polong-polongan (kacang), diolah;
sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; selai; stik keju; stik talas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:42:47
540   EtiketDID2021063277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Katamaran Indah 5/23, RT.007/RW.009, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SUHANDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FKW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan Bakar Bensin; Gemuk pelumas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak roda gigi terbuka; Oli bantalan;

Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Pelumas roda gigi terbuka; aditif non-kimia untuk bahan bakar; aditif non-kimia untuk
bensin; aditif non-kimia untuk gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk oli motor; aditif non-kimia
untuk pelumas; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar gesekan piring;
bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar solar; casting minyak; gemuk industri; gemuk
otomotif; gemuk untuk mesin; minyak bakar; minyak diesel; minyak mesin; minyak otomotif; minyak pelembab; minyak
penembus serba guna; minyak penetrasi; minyak rantai; oli dan cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas
dan oli motor; oli halus untuk motor; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan
bermotor; oli roda gigi; pelumas; pelumas kendaraan bermotor; pelumas otomotif; pelumas serba guna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:42:49
540   EtiketDID2021063278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun. Mekarjaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41253
DA'UN SURYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIO SHAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih, Hitam, kuning muda, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:43:37
540   EtiketDID2021063279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Wakhid Hasyim 20, Kel. Kauman, Kec. Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur, 66219

IVAN PRASETYO

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 :

: LUXANDER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dipan; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; bantal; guling; kasur berpegas; kasur busa; kasur lipat; sofa;

tempat tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:44:01
540   EtiketDID2021063280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. PERGUDANGAN SENTRA INDUSTRI  PIK.  JL. KAMPUNG KAMAL
MUARA BLOK  M1  No. 3,  KAMAL MUARA PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
14470, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT. MITRA MAHA CIPTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemegang stapler; pemegang staples; penekan stapel [stapler non-listrik]; stapler; stapler [keperluan kantor]; stapler listrik

untuk kantor; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; staples untuk kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:44:07
540   EtiketDID2021063281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5 th. FL., MINDEN HOUSE, 13-15, MINDEN AVENUE, T.S.T., KOWLOON, HONG
KONG.

LINCOLN (HK) LTD

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 :

: KADI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hijau.
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 Telur; Acar buah dan sayuran; Ayam Geprek Keju; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Bacah Daging;
Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso
daging sapi; Bistik Daging Sapi; Buah beku; Buah kurma; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; 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; Ekstrak kerang; Geprek Daging;
Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan
dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan yang dimasak berbahan dasar
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sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan Asap Selais; Ikan Beku; Ikan Salem; Ikan
Tude; Ikan Tuna; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli, selai, kolak (compotes); Kaldu daging sapi; Keju; Keju
berbentuk pasta; Keju kocok; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik ubi
dengan perasa; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Krim asam (pengganti); Krim susu; Krim untuk
minuman [produk susu]; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kumis (minuman susu); Makanan batangan dan
makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan olahan
dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk
susu; Makanan pencuci mulut terbuat dari 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 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 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 yogurt;
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, berbahan dasar dari buah-
buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti
daging; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang terbuat dari daging;
Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Manisan Terong; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari
tanaman; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman
berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar
susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman susu (dengan
susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari buah-buahan;
Minuman susu terutama terbuat dari 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 yogurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu
mengandung teh; Minyak argan; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil;
Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan
berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Panganan
khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti
daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan; Potongan daging ikan
tanpa tulang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging
kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan dengan dasar yoghurt;
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 olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu
alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk tahu (kacang dadih);
Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk
digunakan sebagai pengganti daging; Rebon (Udang Kecil); Rendang Daging Suwir; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Salami (saus daging); Salmon (ikan) asap; Sarden dan makarel; Sari-sari daging; Sate Daging
Sapi; Sate Kerang; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Mentega; Sayuran (mousses); Sayuran pengganti untuk
krim; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bream (ikan),
tidak hidup; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging
yang diawetkan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan jamur; Sediaan kacang; Sediaan telur salmon
(ikan) laut; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar kacang;
Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Sosis; Sosis
ayam; Sup Ikan Batam; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori
rendah; 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 jahe; Susu kacang kedelai; Susu kambing dan produk susu yang
berasal dari susu kambing; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein;
Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi;
Telur; Telur Skotlandia; Tuna (ikan), kalengan; Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Veal stock (olahan dari tulang
daging sapi muda); abon ikan; abon tulang ikan; acar; acar (ikan) herring; acar dill; acar pedas; agar-agar siap saji; agar-agar*;
almond (kacang), diolah; 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 susu; bahan pengganti susu fermentasi;
bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sosis ayam; bakso sosis
ikan; bakso sosis sapi; bit daging; boletes [jamur], diawetkan; 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 mentah, kupas; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; 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 susu; bubur buah
acai; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; cabai dengan daging;
cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-
kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil produk susu); 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; chia milk [bahan pengganti
susu]; clotted cream (krim padat); cold cuts (daging); daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging
ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; 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
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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
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 teknologi pertanian; daging
yang bisa dimakan; 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; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner;
dicampur minyak sayur untuk makanan; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; fondue (keju melted) berbahan dasar
minyak; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; gelatin daging; ghee (minyak samin); gulungan kol diisi
dengan daging; hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging
yang dimasak; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan
digoreng; iga [potongan daging]; ikan asap; ikan asin; ikan rebus dan kering; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; irisan buah;
irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; isolat protein kedelai, digunakan sebagai
pengganti daging; jeli daging; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kacang kedelai
fermentasi (natto); kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas; kacang, diawetkan; kacang, diolah; kanten [potongan
agar-agar kering]; kaviar; kebab shish (daging); keju; keju asap; keju dari susu domba; keju peram; keju segar; kekekalan
daging; kerang asap; kerang beku; kerang, tidak hidup; keripik; keripik apel; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik
pisang; keripik sayuran; keripik singkong; kimchi; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi,
daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah; koktail zaitun; konsentrat kaldu daging; konsentrat
protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan
[bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim keju; krim kopi; krim mentega; krim non-susu (krim
yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim untuk minuman; krimer kopi non-susu;
krimer kopi tanpa kandungan susu; kuaci; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi;
makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; 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 dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri
dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; 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 olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang
dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat
dari pengganti 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 penutup yang
terbuat dari yoghurt; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah 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 probiotik; 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 siap saji terutama terdiri dari pengganti daging,
sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang,
seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan
bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung
kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; manisan almond; margarin; masakan matang yang terbuat dari
daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu;
mentega kakao; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman berbahan dasar sereal (pengganti
susu); minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman
berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan
nabati berbasis susu; minuman prebiotik; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kopi; minuman
susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; 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 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
gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan
kuliner; 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 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 yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak
dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan;
minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan;
minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang
kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak
kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa untuk
makanan; minyak labu pahit; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak mentega;
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minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak rapa untuk makanan; minyak
rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak
sayur untuk makanan; minyak serai untuk keperluan kuliner; 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; mousses (produk susu);
mousses berbahan dasar daging; nasi susu; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
produk daging; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbasis daging; olesan terbuat dari minyak nabati; pasta buah;
pasta daging; pasta ikan teri; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta udang; pasta
yang sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); pate daging; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu;
pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju;
pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pengganti susu,
khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; persediaan
daging sapi; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging; 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 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 sebagian besar terdiri dari daging; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; produk susu
bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; 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 susu
untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu]; quenelles [daging]; roti burger daging
kalkun; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti tahu; ryazhenka [susu panggang
fermentasi]; salad daging; salad daging kalkun; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sate [daging panggang
yang ditusuk]; saus buah; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; saus pasta kepiting; sayuran asin; sayuran cepat beku;
sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sediaan bubuk untuk membuat
minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur shiitake; sediaan sayuran merah; sediaan-
sediaan untuk membuat yoghurt; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri;
selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai kelembak; selai
lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; selubung sosis; selubung sosis,
alami atau buatan; semprotan memasak berbahan dasar minyak; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis ikan; sosis koktail;
sosis sapi; steak daging; stok daging; sup kacang dengan aroma susu; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu
acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu beras untuk
digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas
ini; 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 produk susu, tidak termasuk es
krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu
domba; susu kacang hijau; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner;
susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak;
susu sapi; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; tajine [hidangan
daging, ikan atau sayuran]; telur asin; telur bebek; telur beku; telur ikan olahan; telur puyuh; telur yang dikeringkan; telur*;
telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempura daging; terong Kaviar; terrine daging; topping untuk makanan yang terbuat
dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; udang beku; udang kering; udang, tidak hidup;
yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:45:20
540   EtiketDID2021063282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangeran Jayakarta 126-129 D No. 52, Rt. 007/Rw. 007, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. RICWIL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUNION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Abu-Abu & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Genteng; Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan dari logam); Penutup atap non-logam; bahan bangunan

beton; bahan bangunan, bukan dari logam; balok kayu; batu bata; batu untuk bangunan dan konstruksi; beton; cerobong asap,
bukan dari logam; dinding pvc; kayu buatan; kertas aspal untuk bangunan; papan kayu; papan kayu lunak; papan triplek; profil
gypsum; ubin lantai gipsum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:45:32
540   EtiketDID2021063283

730 Nama Pemohon : IWAN SANTOSA
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Alamat Pemohon : Rejosari RT.002 RW.015, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta - Jawa Tengah , Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57134

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALTAPLAST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); Kantong; Tas tangan terbuat dari kain; Tas untuk pria dan wanita; kantong
jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja; tas; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas
belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas berpergian; tas jinjing serbaguna; tas make-up; tas multiguna, tas kantor, kantong
untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas plastik;
tas rajut; tas serba guna untuk membawa barang; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas yang dilengkapi roda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:48:02
540   EtiketDID2021063284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Maggiore Square, Jalan Lausanne Boulevard / 21 , Rukun Tetangga RT,
Rukun Warga RW, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan
, Kabupaten Tangerang, Banten, 15332

PT. PENTA SRIKANDI UTAMA

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 :

: AKASHIRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi Latte; Kopi gula aren; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan

susu); Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); adonan roti; campuran adonan; campuran
custard; cappuccino; cokelat; donat; es kopi; espreso; kopi; kopi dan coklat; minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi; olesan berbahan dasar cokelat; saus cokelat; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:49:40
540   EtiketJID2021063286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14310

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sarmauli Yuris Christi Simangunsong  S.H., LL.M.
The H Tower lantai 16 Suite B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pelindo Solusi Logistik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Biru Muda, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang untuk orang lain; layanan mengelola urusan kapal di

pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan===
===Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain; layanan pergudangan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:49:51
540   EtiketDID2021063287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN SEDAYU BIZPARK CAKUNG BLOK GS 6 NO. 118 & 120, JL. CAKUNG
CILINCING TIMUR RAYA
KM. 2
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. MITRA GAIA COMODUS

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 :

: WORLDFARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, MERAH MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; bahan makanan untuk hewan ternak; bawang,

segar; benih-benih; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; bunga alami; bunga, alami;
hewan hidup; sayuran, segar; tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:51:03
540   EtiketDID2021063288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Wakhid Hasyim 20, Kel. Kauman, Kec. Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur, 66219

IVAN PRASETYO

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 :

: ROMANO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dipan; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; bantal; guling; kasur berpegas; kasur busa; kasur lipat; sofa;

tempat tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:53:36
540   EtiketDID2021063289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok J.8.U/33, Rt. 003, Rw. 012,  Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Go Cahyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOGO TEXTILE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Kain Batik; Serbet; bahan tekstil; brokat; bunting tekstil atau plastik; coaster tekstil; gorden yang terbuat dari kain

tekstil; jersey [kain]; kain; kain belacu dicetak; kain benang wol; kain bunting; kain campuran serat kimia dasar; kain chenille;
kain dasar campuran wol; kain denim; kain elastis untuk pakaian; kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain
flanel; kain goni; kain kaos untuk pakaian; kain kasa; kain katun; kain korduroi; kain krep; kain linen; kain lingerie; kain nilon;
kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain perabotan; kain perbautan; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain
satin; kain serat sintetis; kain spandek; kain sutera; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tenun;
kain tirai; kain tule; kain untuk bordir; kain untuk penggunaan tekstil; kain wol; kain zephyr; kanvas untuk bordir; kanvas untuk
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permadani; kelambu kain; lapisan [tekstil]; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; saputangan tekstil; serbet kain; taplak
meja dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:54:45
540   EtiketDID2021063290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMCASA JARDIN CIUSTER CATALYA BLOK C 6 NO. 28 RT.001/009
KEDAUNG KALIANGKE, CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LIM WILLIAM JONATHAN. F

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wins
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daging sapi; daging, beku; ikan beku; ikan, tidak hidup; unggas, tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:55:08
540   EtiketJID2021063291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kranggan 5/64 Rt.007/001 Kel. Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60174

Ria Saktia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANARIA SOUVENIR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Magenta, Abu-abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa toko untuk penjualan souvenir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:56:32
540   EtiketJID2021063292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur II Blok CH-IV No. 53-55, Komplek Perumahan Billy&Moon RT/RW 006/010,
Pondok Kelapa, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13450

CV Nada Ciptakinarya Alami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gayatri The Royal Queen Consort of the Majapahit Kingdom
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gayatri Cerita Permaisuri dari Kerajaan Majapahit
591 Uraian Warna : abu abu tua, abu abu muda, abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan

film; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan
sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; expo mengenai kesenian,
kebudayaan,  dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; mengatur
dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara budaya dan seni;
organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pertunjukan budaya; pertunjukan penari; produksi film di studio; produksi musik; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan dan film; produksi pertunjukan teater; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara, musik dan video;
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publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publisitas dan
publikasi buku, naskah/teks selain literatur publikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 14:59:08
540   EtiketDID2021063293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Bekasi KM.24, RT 001 RW 006, Kel Ujung Menteng, Kec Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13960

PT LULU GROUP RETAIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIVERSAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Power bank portabel; baterai listrik isi ulang; baterai yang dapat diisi ulang; headset; lampu sinyal; power bank [baterai

yang bisa diisi ulang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:00:28
540   EtiketDID2021063294

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Elysium Way No.18, Tanjung Bunga, RT001/RW004, Kel. Tanjung Merdeka, Kec.
Tamalate, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Andika Darmawan S.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ferdinand Lisaldy S.E., M.A.
Jl. Darwin Timur I No. 6, Cluster Darwin Summarecon, Serpong Tangerang, Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKIN POSSIBLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Krim wajah; Masker Wajah; Sabun cair wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; 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
wajah tanpa obat; 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
kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:00:50
540   EtiketDID2021063295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN SEDAYU BIZPARK CAKUNG BLOK GS 6 NO. 118 & 120, JL. CAKUNG
CILINCING TIMUR RAYA
KM. 2, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. MITRA GAIA COMODUS

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 :

: EURO ONION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HIJAU MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
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510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang putih, segar; bawang, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:00:54
540   EtiketDID2021063296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUMAH SUSUN BLOK 18/1/2, RT 003 RW 002, KELURAHAN MALAKA JAYA,
KECAMATAN DUREN SAWIT, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460

TEGUH ARIEFIANTO HERLAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Time for Herbs
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : waktunya ramuan herbal
591 Uraian Warna : hijau, coklat dan biru keunguan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan

shower bukan untuk keperluan medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim untuk
tumit; Krim wajah (kosmetik); Losion mandi berendam; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Sabun Cuci Piring; 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 rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Shampo berbentuk batangan; busa untuk mandi berendam dan pancuran; deodoran; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk
keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; kondisioner sampo; krim bibir; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim tangan; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion dan krim tubuh beraroma;
lotion kecantikan; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; pelembab bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk perawatan bibir (kosmetik);
sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mencuci
piring; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; 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 ketombe tanpa obat; sampo untuk
rambut manusia; sediaan pembersihan lantai; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; senyawa penggosok
lantai; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:01:16
540   EtiketDID2021063297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Katamaran Indah 5/23, RT.007/RW.009, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SUHANDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FUKUKAWA + KARAKTER HURUF NON LATIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Fukukawa : Sebuah penamaan.
591 Uraian Warna : Putih, biru, hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan Bakar Bensin; Gemuk pelumas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak roda gigi terbuka; Oli bantalan;

Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Pelumas roda gigi terbuka; aditif non-kimia untuk bahan bakar; aditif non-kimia untuk
bensin; aditif non-kimia untuk gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk oli motor; aditif non-kimia
untuk pelumas; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar gesekan piring;
bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar solar; casting minyak; gemuk industri; gemuk
otomotif; gemuk untuk mesin; minyak bakar; minyak diesel; minyak mesin; minyak otomotif; minyak pelembab; minyak
penembus serba guna; minyak penetrasi; minyak rantai; oli dan cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas
dan oli motor; oli halus untuk motor; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan
bermotor; oli roda gigi; pelumas; pelumas kendaraan bermotor; pelumas otomotif; pelumas serba guna===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:03:03
540   EtiketDID2021063298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Wallich Street #32-01
Guoco Tower
Singapore 078881

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOLE SUNSHINE FOR ALL GOOD CRUNCH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===camilan granola; kerupuk; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:04:37
540   EtiketDID2021063299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SAGULING PANJANG 001/004 KEL; CILAMAJANG, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
NANDANG GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: almas
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju busana muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:04:55
540   EtiketDID2021063300

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Modern Cikande Jalan Modern Industri 3 Nomor
20B, Kel. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten, Kabupaten Serang,
Banten, 42185

PT. HIGHTEC GRAND INDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HGI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat

ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Filter udara untuk
peralatan pendingin udara; Instalasi dan mesin pendingin; Mesin pendingin; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga
atau industri; Pelunak air untuk keperluan industri; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemurni air untuk keperluan
komersial; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau
industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air minum; Peralatan dan
komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk
memurnikan air; Pipa instalasi AC; Ruang pendingin; Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik;
alat dan mesin penyaring udara; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk
pengolahan udara; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air untuk keperluan
komersial; alat pengatur untuk pengolahan air; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri;
aparat dan instalasi AC; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; filter air reverse osmosis untuk keperluan
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industri; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter pembersih udara; filter pemurnian air listrik untuk
keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih
untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk air minum; filter untuk
air minum reverse osmosis; instalasi AC; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk penggunaan
komersial; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pendingin air; instalasi pengendalian lingkungan untuk
penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; ionizers
air; keran saluran pipa; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; pelembab udara;
pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemurni
udara industri; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem
lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan;
penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan
dalam hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan air minum; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk
instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; tangki air industri; unit pembersih udara; unit pemurnian air limbah; unit
pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit pengolahan air;  alat pembersih untuk keran air;  alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:06:18
540   EtiketDID2021063301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Wisma Asri Jl Nangka 4 No 46 Blok D33 RT 002 RW 016, Kelurahan Teluk
Pucung, Kecamatan Bekasi Utara
, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17121

PT HASEKA NATURA INDONESIA

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 :

: NATULASH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Kosmetik untuk bulu mata; Serum bulu mata; perekat untuk membubuhkan bulu mata

palsu; sediaan untuk perawatan bulu mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:06:19
540   EtiketDID2021063302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Rukem Pamahan No.503 Rt.001 Rw.005 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang
Timur Kabupaten Bekasi , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT. Bilgos Sejahtera Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I-one pro-1
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : I-one tulisan warna merah, pro-1 tulisan warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:06:58
540   EtiketDID2021063303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali Selatan I No. 1B Apt Rajawali, Rt. 016, Rw. 002, Kel. Gunung Sahari
Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Jansen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASICS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAK DARI LOGAM UNTUK MENGADUK SEMEN; Baut jendela dari logam; Pegangan Pintu Stainless; Pegangan dari

logam untuk lemari; Pintu aluminium; Roda Untuk Jendela; bak mandi rel logam; bingkai jendela aluminium; daun jendela dari
logam; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; interior jendela logam; kusen aluminium; kusen jendela dari logam; kusen
pintu logam; pegangan jendela logam; pegangan pintu dari logam; penutup jendela, non-listrik; penutup pintu dari logam;
penutup pintu logam, non-listrik; plat pintu dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:09:54
540   EtiketD012021063304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. T. Muhammad Hasan No. 35 Blangcut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda
Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, 23248

RAFIKA FITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INONG SCARF
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 : ===Kerudung kepala; atasan berkerudung; kerudung [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:11:41
540   EtiketJID2021063305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM VIDA BEKASI BUMIPALA TAMAN FRAMBOSA BLOK F23 NO.26, RT.006/
RW.010, PADURENAN , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17156

RIKI SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alfa Dinamis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, dan biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Inspeksi dan survei rumah untuk memverifikasi kondisi properti; Jasa inspeksi bangunan; Layanan konsultasi dan

informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan
keamanan informasi; inspeksi barang untuk kontrol kualitas; inspeksi dan pengujian minyak dan gas, tempat penyimpanan,
lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; inspeksi rumah dan survei untuk
memverifikasi kondisi properti; jasa inspeksi bangunan dan struktural [teknik, penilaian kualitas, dan layanan survei]; jasa
pengujian dan inspeksi lingkungan; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan pertanian, peternakan,
industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin, peralatan dan instrumen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:13:19
540   EtiketDID2021063306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Cimanggu City Blok KC3 No.2, Okwood, Kelurahan Kencana, Kota Bogor,
Jawa Barat, 16167

Wanto Apriyanto Idrus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKHASIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat,

jus; minuman buah; minuman rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:13:31
540   EtiketDID2021063307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Bekasi KM.24, RT 001 RW 006, Kel Ujung Menteng, Kec Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13960

PT LULU GROUP RETAIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIVERSAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga;

blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:14:06
540   EtiketDID2021063308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali Selatan I No. 1B Apt Rajawali, Rt. 016, Rw. 002, Kel. Gunung Sahari
Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Jansen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASICS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak

cuci piring dan/atau wastafel.; alat untuk penyaring air minum; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; blower
cerobong asap; boiler untuk mandi; bola pelampung untuk tangki toilet; instalasi pemanas air panas; jet air untuk digunakan di
bak mandi; katub keran; keran air; keran untuk bak cuci; saluran bak mandi; tangki air toilet; toilet; toilet, portable; unit bathtub
integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:14:45
540   EtiketDID2021063309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O. Box 388, Mebane, North Carolina 27302
KINGSDOWN, INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dora Ambadar S.Psi
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEDMATCH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BEDMATCH merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 20, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kasur; kotak pegas===

===alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa
optik; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem
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komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:15:12
540   EtiketDID2021063310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERTOKOAN KAPUK MUARA INDAH, JL. VIKAMAS BLOK A NO. 30-33, KEL.
KAPUK MUARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

CV. SANTARI INDO PANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KREMILK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===esensi untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan

dalam persiapan minuman ringan; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:16:01
540   EtiketDID2021063311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMCASA JARDIN CIUSTER CATALYA BLOK C 6 NO. 28 RT.001/009
KEDAUNG KALIANGKE, CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LIM WILLIAM JONATHAN. F

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOG-KI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daging babi olahan; daging, beku; ikan beku; ikan, tidak hidup; irisan daging babi; unggas, tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 15:19:15
540   EtiketJID2021063312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tipar Cakung Nomor 8, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT CAROLINE KARYA TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAROLINEID
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa jual beli melalui internet / online; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa;

Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa jual
beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan ritel
untuk kendaraan; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
pelelangan kendaraan; pemasaran basis data; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; promosi,
iklan, dan pemasaran situs web online; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 17:42:33
540   EtiketDID2021063430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUMI SUKAGALIH PERMAI BLOK A2 NO.10 RT.002 RW.009 KEL/DESA
SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG , Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40921

MUHAMMAD MUSTOFA AKHYAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lou Tropics
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; cardigan; celana kasual;

celana khaki; ikat pinggang; jaket [pakaian]; kemeja; pakaian; pakaian santai; sepatu; sepatu kanvas; sepatu kulit; sweater
katun; sweater leher kru; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 17:44:04
540   EtiketDID2021063431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN GREEN MANSION GREEN PEARL 2 NO.18, DAAN MOGOT, KEL.
KEDAUNG KALI ANGKE, KEC. CENGKARENG
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ZEFANG CAI

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 :

: FELICITY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari tekstil; Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk; Sarung bantal; Taplak meja;

alas tidur (seprei); bahan linen untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil; bahan plastik [pengganti kain]; bahan tekstil;
bed cover kertas; belacu; bemper boks bayi; bendera tekstil atau plastik; coaster tekstil; cuci kain; haircloth [sackcloth]; handuk
berkerudung untuk bayi; handuk dari tekstil; handuk golf; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi;
handuk muka dari tekstil; handuk tangan dari kapas; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk
pencuci piring; handuk wafel; handuk, khususnya linen mandi; kain; kain bedong untuk bayi; kain ganti popok untuk bayi; kain
kasa; kain katun; kain linen; kain pelapis; kain perbautan; kain rajutan; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung
tangan; kain tekstil bukan tenunan; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk menghilangkan make-up; kain
untuk penggunaan tekstil; kain yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat tulis; kain*; kantong tidur untuk bayi; kanvas untuk
permadani atau bordir; karpet bepergian [selimut badan bawah]; karung bivak menjadi penutup untuk kantong tidur; kelambu;
kelambu tempat tidur; label tekstil; lapisan [tekstil]; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; linen mandi; linen mandi, kecuali
pakaian; linen popok; linen rumah tangga; liner kantong tidur; penutup [longgar] untuk perabotan; penutup furnitur dari plastik;
penutup furnitur dari tekstil; penutup kasur; penutup sofa; penutup tempat tidur; sapu tangan plastik; saputangan tekstil;
sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut bayi; selimut penutup;
selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut tempat tidur; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut yang
diisi dengan kapas; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk tekstil atau plastik; taplak meja dari tekstil; taplak meja, bukan
dari kertas; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; tutup toilet dilengkapi dengan penutup
kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 17:48:46
540   EtiketDID2021063432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Bukit Mas Blok N-6, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
FEYREN PUSURA PUTRI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOORA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk terbuat dari bahan tekstil; bedcover berlengan; handuk; handuk bukan tenunan; handuk dari tekstil; handuk

mandi; handuk microfiber; kain kaca [handuk]; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; linen mandi; linen rumah tangga;
sarung bantal; sarung guling; sarung tangan mandi; sprei; tekstil dan pengganti tekstil; tirai tekstil atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 17:52:05
540   EtiketDID2021063433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Seven Limited Parkway, Renoldsburg, Ohio 43068 United States of America
Bath & Body Works Brand Management, 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 :

: LAVENDER VANILLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk mandi; Kolonye; Sabun Mandi; Sediaan perawatan pribadi; air parfum; balsem, selain untuk keperluan medis;

bedak tubuh; busa cukur; busa mandi; eau de toilette; gel cukur; kit make-up; krim bibir; krim cukur; krim pengelupas; krim
tangan; krim tubuh; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion tangan; lulur; minyak pijat; palet pengkilap bibir; parfum; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pengkilap bibir; sabun cuci tangan; sabun krim; sabun mandi; sabun mandi cair;
scrub kaki; sediaan cukur; sediaan mandi busa; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 17:55:08
540   EtiketDID2021063435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sekawan Harum A-27, Sidoarjo
BRELIANA SOEGIJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein

susu, atau konsentrat protein whey; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari
minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan
pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin,
mineral-mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk
bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai
komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen
vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-
minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk
diminum; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk protein; bubuk protein sebagai
pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); campuran makanan
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bernutrisi berbentuk bubuk; kolagen untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau
karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan
protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sampo
obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; semprotan herbal obat dan krim
herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; serbuk kalsium (suplemen); stimulan pertumbuhan rambut; suplemen bubuk nutrisi;
suplemen diet dari serbuk sari; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan obat berbasis kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 17:57:15
540   EtiketDID2021063436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Banjar Indah Permai No.12, samping kantor, GPPAM KEMENAG, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan , Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70238

Muliana Alif Lakoreasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Donna
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); gaun; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; jilbab; kemeja berkerah; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:00:41
540   EtiketDID2021063437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Lamongan Barat V no 9A, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50236
Uktufiya Azmani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAFIYYA.SYARI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana kasual; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gaun seremonial untuk wanita; pakaian santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:03:23
540   EtiketJID2021063438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Rawa Lumbu Jl. Lumbu Barat 2H Blok 3 No.35, Kota Bekasi, Jawa Barat,
17116

Agung Prastyo Wibowo
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRPAWS Petshop Petcare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos

yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan
pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan,
penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit
binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali
pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan
anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit
imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak
kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar
berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi,
bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul,
holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang
dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit
[cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong,
dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah,
tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas
perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist
bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack),
dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa
kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari
logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau
pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan
atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping,
gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk
dipasang pada leher; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:03:43
540   EtiketJID2021063439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Indah No. 54 RT/RW. 009/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

GITTA AMELIA DJUWADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIRST DAY Turmeric Skintox + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa pemesan dan penjualan barang

secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; iklan online pada
jaringan komputer; iklan televisi; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau
iklan; pemasaran media sosial; pemasaran online; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet,
ekstranet dan pemasaran; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:07:06
540   EtiketDID2021063440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sekawan Harum A-27, Sidoarjo
BRELIANA SOEGIJANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk ginseng untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman

bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah dan sayuran
dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman sari sayuran; Minuman sayuran; Sari
sayuran; 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; bubuk untuk membuat minuman; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; esensi untuk membuat minuman; jus sayuran [minuman]; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman ringan; 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; serbuk digunakan dalam
persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie (sari sayuran)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:09:04
540   EtiketDID2021063441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Indah No. 54 RT/RW. 009/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

GITTA AMELIA DJUWADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIRST DAY Turmeric Skintox + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; 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
tradisional untuk ibu melahirkan; 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 organ
dalam tubuh; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar
rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman stamina yang
mengandung obat; jamu tolak angin; jamu-jamuan pelangsing tubuh; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman untuk
detox (keperluan medis); sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen vitamin cair; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:14:46
540   EtiketDID2021063442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Indah No. 54 RT/RW. 009/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

GITTA AMELIA DJUWADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIRST DAY Moringa Immuno + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM DAN PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; 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
tradisional untuk ibu melahirkan; 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 organ
dalam tubuh; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar
rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman stamina yang
mengandung obat; jamu tolak angin; jamu-jamuan pelangsing tubuh; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman untuk
detox (keperluan medis); sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen vitamin cair; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:18:20
540   EtiketDID2021063443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Mayjend Yono Soewoyo No.66 Lantai 6, Surabaya
PT. INDRACO GLOBAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UCAFE INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Beras; Brownies Coklat; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu

untuk sup; Ekstrak coklat; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle);
Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kecap; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi seduh; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Mie; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Olesan kakao; Produk
gula-gula dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan gula; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus kental untuk penambah rasa; Saus
untuk tumisan; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trufel coklat; Zat pengikat untuk es
konsumsi; bahan pengganti kopi; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit; brondong jagung; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ;
bubuk saus; bumbu cabai; bumbu pasta; campuran kakao; campuran kopi; coklat; coklat diisi; coklat mousses; cuka, saus dan
bumbu lainnya; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es kopi; es teh; esensi
kopi; garam; gula pasir; jagung panggang; jagung, diolah; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kembang gula; kerupuk; kopi; kopi bebas kafein; kopi
beraroma; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi yang belum dipanggang; krim-krim coklat; kue coklat; kue, biskuit, kue
kering; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan siap saji berbahan dasar
mie; makaroni; minuman biji kakao; 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 kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; pasta permen [kembang
gula]; pemanis-pemanis coklat; penyedap kopi; perasa teh untuk makanan atau minuman; permen coklat; pizza; polong kopi,
terisi; polong teh, diisi; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk-produk kopi; puding; roti dan roti bun;
royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus bumbu; sedap
[bumbu]; sediaan minuman kopi; souffle coklat; tapioka; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh bubuk; teh instan; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung serbaguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:20:59
540   EtiketJID2021063444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Indah No. 54 RT/RW. 009/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

GITTA AMELIA DJUWADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIRST DAY Moringa Immuno + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; iklan online pada
jaringan komputer; iklan televisi; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau
iklan; pemasaran media sosial; pemasaran online; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet,
ekstranet dan pemasaran; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:25:42
540   EtiketDID2021063445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG SDN RT.013/RW.002, Kel. Wedi, Kec. Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur., Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Laily Nuroniyatus Saadah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALNIA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik; sabun wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:32:55
540   EtiketDID2021063446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pucang Sawit No.20, Surabaya
KADI SOETANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GBL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Kuas untuk kosmetik; Mangkok; Pendingin listrik non-listrik; Periuk  (pot) panas bukan dipanaskan listrik; Sikat

untuk keperluan pribadi; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pembersih [instrumen
pembersih]; alat penggiling, non-listrik; alat penghapus debu, non-listrik; bak sampah; baki penyajian; botol; botol semprot;
ceret, non-listrik; cetakan kue; ember pel; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; gantungan baju pengeringan; gelas [wadah
minuman]; keranjang untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kuas, kecuali kuas cat; lap pembersih; layanan
[piring], bukan dari logam mulia; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mug, bukan dari logam mulia; nampan saji sekali
pakai untuk keperluan rumah tangga; panci masak; panggangan [peralatan memasak]; papan setrika; pemeras buah, non-
listrik; pengaduk minuman; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggorengan dalam, non-listrik; penutup kotak tisu;
penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; peralatan dan wadah rumah
tangga atau dapur; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; piring; pot; puff bedak; rak
pengeringan baju; sapu; saringan untuk penggunaan dapur; semprotan nozel untuk selang taman; sendok untuk keperluan
rumah tangga; sikat gigi; sisir; spons dapur; teko; tempat untuk roti; termos, bukan dari logam mulia; tong sampah; toples
plastik untuk keperluan rumah tangga; tusuk gigi; vas bunga; wadah es; wajan; wol baja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:53:31
540   EtiketDID2021063447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pucang Sawit No.20, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
KADI SOETANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: DUPLAS

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Kuas untuk kosmetik; Mangkok; Pendingin listrik non-listrik; Periuk  (pot) panas bukan dipanaskan listrik; Piring;

Sikat untuk keperluan pribadi; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pembersih [instrumen
pembersih]; alat penggiling, non-listrik; alat penghapus debu, non-listrik; bak sampah; baki penyajian; botol; botol semprot;
ceret, non-listrik; cetakan kue; ember pel; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; gantungan baju pengeringan; gelas [wadah
minuman]; keranjang untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kuas, kecuali kuas cat; lap pembersih; layanan
[piring], bukan dari logam mulia; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mug, bukan dari logam mulia; nampan saji sekali
pakai untuk keperluan rumah tangga; panci masak; panggangan [peralatan memasak]; papan setrika; pemeras buah, non-
listrik; pengaduk minuman; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggorengan dalam, non-listrik; penutup kotak tisu;
penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; peralatan dan wadah rumah
tangga atau dapur; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; pot; puff bedak; rak pengeringan
baju; sapu; saringan untuk penggunaan dapur; semprotan nozel untuk selang taman; sendok untuk keperluan rumah tangga;
sikat gigi; sisir; spons dapur; teko; tempat untuk roti; termos, bukan dari logam mulia; tong sampah; toples plastik untuk
keperluan rumah tangga; tusuk gigi; vas bunga; wadah es; wajan; wol baja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 18:59:47
540   EtiketJID2021063448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Indah II No. 26, RT.004/RW.007, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ALFAHMI SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra S.H., M.H.,
House Of Patent Indonesia  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19   Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RASA ARTISAN DRINK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; 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

penyediaan makanan nasi uduk; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; 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;
Kafe-kafe; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Layanan kedai
makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-
bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; jasa
kafe; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; restoran khusus menyediakan makanan sate; rumah makan; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:02:21
540   EtiketJID2021063449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Indah II No. 26, RT.004/RW.007, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ALFAHMI SENTOSA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra S.H., M.H.,
House Of Patent Indonesia  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19   Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANICFOOD + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Jingga; 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

penyediaan makanan nasi uduk; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; 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;
Kafe-kafe; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Layanan kedai
makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-
bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; jasa
kafe; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; restoran khusus menyediakan makanan sate; rumah makan; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:03:42
540   EtiketJID2021063450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Level 5, Kawasan District 8 LOT 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. HK METALS UTAMA, TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HKMU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HKMU = Singkatan Nama Perusahaan (PT. HK Metals Utama, Tbk)
591 Uraian Warna : Logo dengan perpaduan warna merah #D01C1F  R208 G28 B31, Warna Abu-abu #848587

R132 G133 B135 dan Warna Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Iklan melalui media

elektronik; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa perdagangan ekspor-impor; 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 bisnis/usaha
yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha
ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya,
pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Manajemen data; Manajemen usaha dan
operasi pusat data; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain;
Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan informasi perniagaan; Penjualan atau promosi penjualan; Penyajian barang pada
media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
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exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan
fungsi administrasi dan kantor; Peragaan barang; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; distributor aluminium; fungsi kantor; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel;
jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa
perdagangan aluminium; jasa periklanan dan manajemen; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan komunikasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji
konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi
yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial;
pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui
jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan timbal balik
evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha);
promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:04:37
540   EtiketJID2021063451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Indah II No. 26, RT.004/RW.007, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ALFAHMI SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra S.H., M.H.,
House Of Patent Indonesia  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19   Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASI GORENG KOELIT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Jingga; Kuning.-
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

penyediaan makanan nasi uduk; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; 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;
Kafe-kafe; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Layanan kedai
makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-
bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; jasa
kafe; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; restoran khusus menyediakan makanan sate; rumah makan; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:08:43
540   EtiketJID2021063452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Indah II No. 26, RT.004/RW.007, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ALFAHMI SENTOSA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra S.H., M.H.,
House Of Patent Indonesia  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19   Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM MAOI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga; 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

penyediaan makanan nasi uduk; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; 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;
Kafe-kafe; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Layanan kedai
makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-
bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; jasa
kafe; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; restoran khusus menyediakan makanan sate; rumah makan; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:08:50
540   EtiketJID2021063453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Imperium Lt.30, Jl.HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Federasi Kempo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nataly Vera Grace Nilawaty Aritonang S.H.
Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR. Rasuna Said Kavling I Kuningan Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Federasi Kempo Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih; Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 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;
Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Menyediakan
fasilitas untuk acara olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; Pendidikan, pelatihan,
kursus, 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; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan penyelenggaraan
pertandingan olahraga; Penyelenggara acara olahraga; aktivitas olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan;
hiburan dan kegiatan olahraga; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko
kesehatan dan gizi; kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri;
layanan pelatihan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya,
olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan pelatihan
seni bela diri; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan
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acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan
kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan
budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi olahraga; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan fasilitas
olahraga; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga; olahraga dan acara
olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi
acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kompetisi
pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga dan acara budaya; organisasi turnamen olahraga; pelatihan olahraga; pembinaan di bidang olahraga; pembinaan
olahraga; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga;
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 kompetisi olahraga;
wasit olahraga dan memimpin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:11:04
540   EtiketDID2021063454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NANGKA No.23 RT 006/008,Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat
RAYYEIND ZENITH ALAFONTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: m a n a l i k a
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM ; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:12:03
540   EtiketJID2021063455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Indah II No. 26, RT.004/RW.007, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ALFAHMI SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra S.H., M.H.,
House Of Patent Indonesia  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19   Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASO ACI MANTAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning; Jingga; Merah; Coklat; Merah Muda, Krem.-
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

penyediaan makanan nasi uduk; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; 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;
Kafe-kafe; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Layanan kedai
makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-
bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; jasa
kafe; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; restoran khusus menyediakan makanan sate; rumah makan; tempat makan yang menyediakan
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kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:15:16
540   EtiketDID2021063456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Pasirjati C. 185, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Tjuk Nurputro Guritno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKAKALA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,

pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:22:26
540   EtiketDID2021063457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB. Simatupang Kav.18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sekolah Cikal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUS GURU CIKAL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, oranye (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat peraga pendidikan; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam

komputer, tablet dan perangkat mobile.; File gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video,
permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Film kartun animasi;
Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Musik yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Publikasi elektronik dan digital yang
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon
seluler,  telepon selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer
notebook; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; buku-
buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; compact disc [audio-video]; file musik yang dapat diunduh; film
sinematografi; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan
elektronik interaktif; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; media data optik; peralatan dan instrumen pendidikan;
perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan program
komputer; perangkat lunak komputer interaktif; program pengoperasian komputer; program permainan komputer; program
permainan komputer interaktif; program video game interaktif dan kartrid permainan komputer; rekaman audio dan video 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.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:32:12
540   EtiketDID2021063458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikoneng 1 no 5 Rt 004 Rw 003 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kab Bogor,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16610

Leri Suciadi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SanZara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:40:48
540   EtiketDID2021063459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB. Simatupang Kav.18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sekolah Cikal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUS GURU CIKAL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, oranye (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Map [alat tulis menulis]; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas

perencanaan; alat tulis menulis; alat untuk kesenian; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas
dan plastik; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; buku
dan buklet; cap [stempel]; foto-foto; kantong dari kertas atau plastik; kertas dan karton; kertas dan karton dan barang-barang
terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas tulis; label kertas; materi pendidikan
untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; pamflet;
perlengkapan sekolah [alat tulis]; publikasi pendidikan; publikasi tercetak; selebaran; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 19:54:04
540   EtiketDID2021063460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB. Simatupang Kav.18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sekolah Cikal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUS GURU CIKAL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, oranye (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal dekoratif; Lemari buku; alas tidur [tikar atau bantal]; bantal bean bag; bantal kursi; bantal untuk furnitur; kemasan

wadah dari kayu atau plastik; kursi [kursi]; kursi-kursi; lemari; meja; meja berlaci; model skala [ornamen] dari tulang, gading,
plester, plastik, lilin atau kayu; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung dari kayu,
lilin, plester atau plastik; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; perabotan; rak; rak buku; rak
penyimpanan; rak untuk lemari arsip; wadah penyimpanan, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:05:14
540   EtiketDID2021063462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sumber Endah II Kav. I, Rt. 001, Rw. 007, Kel. Babakan Ciparay Kec.
BabakanCiparay, Kota Bandung, Jawa Barat

Ridwan Ibnu Asikin
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUMPKIDZ
Merek Kata

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 anak-anak; Kemeja Hawaii; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian

berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian
hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam
dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu,
tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; atasan [pakaian]; atasan berkerudung; atasan olahraga; atasan rajut; atasan untuk
anak-anak; atasan untuk wanita; celana boxer; celana formal; celana kasual; celana kulit; celana panjang; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersepeda; celana pendek denim; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket
jas; jaket katun; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket militer; jaket panjang; jaket rajut; jaket ringan; jaket untuk pengendara
sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset
untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; kaus kaki celana panjang; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-
depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; legging
menjadi celana panjang; pakaian; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu bersepeda;
sepatu bot *; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu datar; sepatu formal; sepatu
gunung; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu santai; tas sepatu sepak bola; topi; topi bersepeda; topi olahraga;
topi rajut; topi rajutan; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:05:33
540   EtiketDID2021063463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Barat III Blok C/4, RT.013, RW.011, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

SUTRISNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ribka Musidy
Ruko Dasana Xentre Blok BD No.29, Kelapa Dua, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IQUNIX + 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 : ===Adaptor USB; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer

tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer; Hub
USB; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Mouse komputer; Papan ketik, mouse, alas
mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Pembaca kartu USB; Pengeras suara terhubung; Pengisi daya usb untuk perangkat
elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; USB drive perangkat keras (Universal serial bus hardware drives); USB port pengisi
baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat
pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara
pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; aksesoris komputer, yaitu, tutup
pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive;
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aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone; alas mouse; alas mouse komputer; casing dan cover untuk smartphone; casing
telepon 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; kabel USB untuk telepon genggam;
kabel koneksi; kabel universal serial bus [USB]; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop;
keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive;
modem universal serial bus [USB]; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor komputer;
monitor layar komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse
komputer tanpa kabel; papan ketik; pengendali keyboard komputer.; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam,
komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; penutup casing silikon untuk telepon seluler; perangkat keras
universal serial bus [USB]; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sandaran
tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; speaker nirkabel;
speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon
bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; wirelless
portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:05:54
540   EtiketJID2021063464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembang Sari Blok C No. 87,  Rt. 002  Rw. 004,  Kel. Taman Baloi,  Kec. Batam
Kota , Kota Batam, Kepulauan Riau

Dr. Setiadjit, Dr. Jovini Prima Utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
D'Mansion @Jatinegara Indah Blok A-4, Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GANEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Dasar Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik kecantikan; Layanan perawatan kulit; Pusat kesehatan; Rumah sakit; Rumah sakit kekhususan; Rumah

sakit umum; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
kesehatan; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis untuk tujuan
diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan
kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan panti jompo; layanan perawatan
kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; 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 wajah; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap,
pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; perawatan kesehatan dan
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:17:16
540   EtiketDID2021063466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB. Simatupang Kav.18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sekolah Cikal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUS GURU CIKAL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, oranye (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Tumbler [gelas minum]; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan

rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah minuman (tumblers); kotak makan siang; mug; sedotan untuk minum; wadah
untuk keperluan rumah tangga atau dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:29:32
540   EtiketDID2021063467

730 Nama Pemohon : Ahmad Anis. B
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Alamat Pemohon : Cililitan Kecil RT 014/ RW 007 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Syamu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Menyinari
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Suplemen diet, nutrisi,

dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen
mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, sediaan vitamin dan
mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; makanan suplemen vitamin dan mineral; suplemen dan
sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen nutrisi ekstrak herbal;
suplemen vitamin dan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:32:02
540   EtiketDID2021063468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB. Simatupang Kav.18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sekolah Cikal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUS GURU CIKAL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, oranye (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penutup telinga; T-shirt; alas kaki; celana panjang; celana pendek; celemek [pakaian]; dasi; jaket [pakaian]; jas hujan;

kaos kaki; kemeja; pakaian olah raga; pakaian renang; pakaian seragam; penutup kepala; rok; sarung tangan [pakaian];
sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:36:03
540   EtiketDID2021063469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CLUSTER DALTON JL. DALTON SELATAN I NO. 32, KEL. CURUG SANGERENG,
KEC. KELAPA DUA, KAB. TANGERANG, PROVINSI BANTEN 15811, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15811

EVANNY ANDOKO, EDRIC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVENNY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PEACH, 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; Pakaian,

tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
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pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); alas kaki;
alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:49:18
540   EtiketDID2021063471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Pergudangan dan Industri Tunas Bitung Blok B.2 No.11 Kel. Pasir Jaya,
Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710

PT. CIPTA PANGAN ADIPERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Davin Suhartono S.T.,
Jalan Melati Indah Raya No. 34  Rt.003 Rw.014

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Champion CIPTA PANGAN ADIPERKASA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru, ungu.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:56:30
540   EtiketJID2021063472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Mas I no.28, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
Laura Hutabarat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: La Petite Laundry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Binatu kecil
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pembersihan pakaian; Jasa

pembersihan sepatu; Jasa pembersihan tas; Jasa pencucian gorden; Jasa service tas dan sepatu; Mencuci boneka; Mencuci
helm; layanan perbaikan sepatu; membersihkan pakaian; mencuci kain; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; mencuci
linen; mencuci pakaian; mencuci tekstil; menekan pakaian; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; menyetrika pakaian;
pencucian kain; pencucian kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian pakaian; pencucian tekstil; penyediaan fasilitas
binatu; perbaikan sepatu; perbaikan sepatu, tas dan ikat pinggang; perbaikan tas atau kantong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 20:59:19
540   EtiketDID2021063473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB. Simatupang Kav.18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sekolah Cikal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUS GURU CIKAL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, oranye (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 28
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Boneka mainan; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perlengkapan alat senam dan olahraga; balon; barang-barang
senam dan olahraga; bola latihan; bola mainan; bola untuk game; bola untuk olahraga; boneka (dolls); kartu permainan;
permainan peran; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:09:40
540   EtiketJID2021063474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB. Simatupang Kav.18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sekolah Cikal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUS GURU CIKAL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, oranye (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; 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; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui
kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan pelatihan secara online; jasa pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan
ponsel; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan
pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar;
melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan tur museum dengan pemandu untuk
tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyediaan tempat-tempat bermain anak; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; produksi materi
pendidikan dan pengajaran; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi
elektronik; publikasi pendidikan termasuk secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:11:30
540   EtiketDID2021063475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TIRTO RAHAYU 24 RT. 001/005 KEL. LANDUNGSARI KEC. DAU KAB.
MALANG PROVINSI JAWA TIMUR, Kabupaten Malang, Jawa Timur

FATIK NASRULLAH, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNDAG XSP - 36
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,

perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
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 hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk
keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Suplemen pupuk; bahan kimia
pengkondisi tanah; bekatul [pupuk]; bubuk yang berfungsi untuk pengeras tanah; cairan stabilisasi tanah; digestat organik
(pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pendingin tanah untuk keperluan pertanian; 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 kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks;
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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 urea; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah; sediaan
pengkondisian tanah; sediaan perbaikan tanah; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:18:51
540   EtiketDID2021063476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan IV GG. 19 Rt: 016 Rw: 008, Kel. Pademangan Timur, Kec.
Pademangan,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

SUGIHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAVANNI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplas besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Kain amplas dari pasir; Pengawet kulit (poles); amplas untuk mengasah

pensil gambar; batu tripoli untuk dipoles; kain amplas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar;
pengawet untuk kulit [poles]; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
sarung tangan pengamplasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:22:09
540   EtiketDID2021063477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 103 Garden Road, Clayton, Melbourne VIC 3168, Australia
Mier Edu Pty Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mier Edu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat permainan anak-anak; kit model skala [mainan]; mainan elektronik; mainan gambar; mainan kerajinan/ keterampilan

yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat; mainan konstruksi; mainan musik; mainan pendidikan; mainan perangkat model;
mainan untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:22:34
540   EtiketDID2021063478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan IV GG. 19 Rt: 016 Rw: 008, Kel. Pademangan Timur, Kec.
Pademangan,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

SUGIHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAVANNI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; METERAN

ROLL; Mistar/meteran [alat ukur]; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar
mandi elektronik; Timbangan presisi; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi
dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; meteran dan peralatan pengukur
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elektrik, magnetik dan elektromagnetik; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; 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; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; 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
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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:29:01
540   EtiketJID2021063479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE CITY TOWER LEVEL 12-1N, Jl. M.H. THAMRIN NO. 81, KEL. MENTENG,
KEC. MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT. KARYA MUGHNI MAKMUR

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 :

: MI BASO KAMPUNG ABAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MI BASO KAMPUNG ABAH = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:46:44
540   EtiketJID2021063480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: District 8, Treasury Tower 19K, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 28,
Senayan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT MAKCIAK SELERA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mak Ciak Masakan Padang + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna merah muda, merah tua, hijau muda, hijau tua, dan gold
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

penyediaan 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; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kantin; Kedai; Kedai kopi;
Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan kedai makan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat
reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang
membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan
katering; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-
sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa kafe; jasa kontrak untuk katering; jasa
memasak makanan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
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disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; katering makanan dan minuman;
kedai ayam goreng; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai minuman; layanan makan
malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; pemesanan jasa katering;
penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan
dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan makanan
dan minuman kelor; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung
kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 21:52:23
540   EtiketDID2021063481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Dampyak Km. 3 RT/RW 004/003, Kel. Dampyak, Kec. Kramat, Tegal, Jawa
Tengah., Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

CV.TIGA BINTANG SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURIVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM ; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air demineral [minuman]; Air mineral; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; air mineral; air mineral [minuman];

air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 22:42:26
540   EtiketDID2021063483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 384, Village No. 4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province. Thailand

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ropensius Silitonga  S.H
Jl. Kelapa Dua Wetan No. 33 RT.14 RW. 08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas - Jakarta
Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPTEMIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan untuk keperluan medis khusus;

Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan untuk medis; Suplemen makanan untuk keperluan
medis; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; farmasi; hasil-hasil farmasi; obat-obatan untuk
keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi; suplemen makanan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 22:50:28
540   EtiketDID2021063484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 384, Village No. 4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province. Thailand

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ropensius Silitonga  S.H
Jl. Kelapa Dua Wetan No. 33 RT.14 RW. 08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas - Jakarta
Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZYROSTIG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan untuk keperluan medis khusus;

Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan untuk medis; Suplemen makanan untuk keperluan
medis; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; farmasi; hasil-hasil farmasi; obat-obatan untuk
keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi; suplemen makanan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 22:54:35
540   EtiketDID2021063485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 384, Village No. 4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province. Thailand

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ropensius Silitonga  S.H
Jl. Kelapa Dua Wetan No. 33 RT.14 RW. 08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas - Jakarta
Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZYROSTIG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan untuk keperluan medis khusus;

Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan untuk medis; Suplemen makanan untuk keperluan
medis; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; farmasi; hasil-hasil farmasi; obat-obatan untuk
keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi; suplemen makanan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 23:29:53
540   EtiketDID2021063486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA 2 EXT BLK BJ.7 / 10 RT 010 RW  002, KEL PEGADUNGAN, KECAMATAN
KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

CALVIN AFFANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah , Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; aditif kimia untuk beton; bahan kimia tahan api; bahan pengawet dan bahan

peresapan anti debu dan air untuk beton, plester, batu dan susunan batu; busa kimia pemadam kebakaran; komposisi kimia
tahan api; komposisi pemadam api; komposisi untuk industri keramik dan beton; pencampuran kimia untuk beton; pengawet
beton; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengemulsi sabun;
sabun [logam] untuk keperluan industri; sediaan kimia tahan api; sediaan kimia untuk membuat busa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 23:38:42
540   EtiketDID2021063487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148

CHALAS KROMOTO, DANIEL WILLIAM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GION + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, coklat, kuning dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Karet

gelang untuk keperluan rumah tangga; Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Plastik seal cup; Selotip kain; Selotip timbal ganda; Tas goodie dari kertas atau plastik;
bungkus kado plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film plastik susut untuk pembungkus;
kantong belanja dari plastik; 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 mengawetkan makanan tengik; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk
produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk
mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; lakban; pita kertas untuk
pembungkus kado; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); selotip [alat tulis]; tas belanja dari plastik; tas
pesta plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2021 23:47:10
540   EtiketDID2021063489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR Ide Anak Gde Agung Lot 5#1, Kawasan Mega Kuningan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Amarox Pharma Global

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Linna Joice C. Simamora S.H., LL.M.
Hanafiah Ponggawa & Partners  Wisma 46, Kota BNI, Lantai 41  Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1   Jakarta 10220

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOVFOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 08:54:19
540   EtiketJID2021063506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pondok Indah Blok FF - 17, RT.003 RW.007, Kel/Desa Wiyung, Kec. Wiyung,
Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LONG SETIADI TYASPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, emas (gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akuntan publik; Konsultan Pajak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 08:58:19
540   EtiketDID2021063507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Teluk Gong, Jl. B Raya No.81, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

DARWANTO
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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 :

: DAICHI FEED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Pakan hewan untuk menambah kekuatan;

Pakan ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing; akar untuk pakan hewan; benih ikan; benih untuk pakan hewan; ikan,
hidup; kios pakan untuk hewan; konsentrat untuk pakan ternak; makanan ikan; makanan ikan hias; makanan untuk ikan
akuarium; oil cake (makanan untuk pakan hewan); pakan ikan; pakan untuk budidaya air; pakan untuk ikan dan krustasea===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 08:59:47
540   EtiketDID2021063508

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN BUKIT  I  NO. 9 BLOK C 15 , RT/RW : 001/017 , KEL. LEUWIGAJAH ,
KEC. CIMAHI SELATAN ,, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532

PRASETYO ABDURRAHMAN ANGGA WP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAYNAHIJAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HAYNAHIJAB = HAYNA Artinya Wahyu , HIJAB = Adalah pakaian umat Muslim.
591 Uraian Warna : PUTIH , HITAM .
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Jaket-jaket;

Kemeja (lengan pendek); Mantel; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian
muslim; Pakaian wanita; Peci; Songkok (Peci); Sweater; baju; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blus; celana; celana
panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek; daster; gamis; gaun; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket jas;
jas; jas [pakaian]; kaos; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian
bisnis]; mantel; pakaian; pakaian jadi; pakaian olahraga muslim; pakaian pria; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; pakaian wanita; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:04:00
540   EtiketJID2021063509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br Umah Anyar , Pejeng Kaja, Tampaksiring,
Pejeng Kaja,
Gianyar,
Bali 80552
, Kabupaten Gianyar, Bali, 80552

PT Anahata Wisata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Asti Wasiska S.H., M.H.
Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANATIARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara;
Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa
hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan
akomodasi sementara; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan
dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyewaan villa; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa
restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
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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;
Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kantin; Kedai; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah
kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi
sementara; 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; Layanan losmen; Layanan
pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan
perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;
Pemesanan meja restoran secara online; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan informasi
tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran;
Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Perhotelan;
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
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Warung makan; akomodasi
sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan oleh
peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; apartemen berlayanan; bar dan layanan
katering; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; delicatessens [restoran]; hotel yang
diperpanjang tinggal; 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 hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi
sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan
membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi [hotel,
rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung;
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 layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa katering; jasa
katering bisnis; jasa katering hotel; jasa 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 konsultasi di bidang
perhotelan; jasa kontrak untuk katering; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa
reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; 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; 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 yang menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan
oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel;
layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi hotel;
layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan
akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan restoran; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk
hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel; layanan
hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor;
layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel,
dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi hotel; layanan
informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; 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 kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan lounge hotel; layanan makan malam dan restoran; layanan motel;
layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan
perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel;
layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan
pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan];
layanan penginapan resor; layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi
sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
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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;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kos; layanan snack-bar
dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan
kesehatan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi tentang akomodasi sementara
melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-
line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat
reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan
menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan
motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara;
menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat
tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara
di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari
paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan
akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk
bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan layanan
hotel dan motel; 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; menyediakan
layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan
kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para
tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; penyediaan akomodasi
sementara; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui
suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi
dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan
dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; 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 makanan dan minuman
untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan menampilkan informasi
dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui suatu situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan
sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran
melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara,
acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; 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; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan flat;
penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan furnitur
untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan kamar sebagai akomodasi
sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan tempat pameran; reservasi akomodasi hotel; reservasi
akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara
melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi kamar hotel dan penginapan
sementara; reservasi sementara akomodasi; 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]; sewa tirai untuk hotel;
warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:04:29
540   EtiketDID2021063510

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Aboh Sukamulya RT.05 RW.02 Kel.Sukamulya, Kec.Bungursari , Tasikmalaya,
YULIAN PORLINTA ,AM.Keb.
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Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46151
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Porlinta Beautycare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,

toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim wajah dan kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; sabun wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:10:07
540   EtiketDID2021063511

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Perum Taman Palem Blok C6 No.39, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730

Tedy Siswanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: iconpaint
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih, abu-abu, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Cat Aluminium; Cat untuk bangunan; Pelapisan dalam hal

perekatan industri untuk tahan air dan pengerasan permukaan; cat *; cat anti bakteri dan jamur; cat anti karat; cat arsitektur;
cat asbes; cat besi; cat dekor dalam bentuk cair; cat duco; cat interior; cat kayu; cat kendaraan; cat minyak; cat pelindung
segala cuaca; cat tahan air; cat tembok; cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan; cat untuk lantai
beton; meni (cat dasar); pernis untuk kendaraan; pewarna untuk beton; sediaan pelapis cat (dekoratif)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:10:46
540   EtiketDID2021063512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembar Mas Barat No. 5, Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat
RIANTO RUSLIE

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 :

: DNTL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cologne bayi; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Parfum laundry;

Pelembut pakaian; Pemutih ketiak; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; kuku palsu; lipstik; losion bayi; lulur
kosmetik; maskara; masker kosmetik; masker mata gel; masker rambut dan kulit kepala; masker tubuh; masker wajah; masker
wajah kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; pacar untuk
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keperluan kosmetik; parfum dan cologne; pasta gigi; pelembab wajah kosmetik; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pewarna Rambut; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cuci; sabun cukur; sabun dan
deterjen; sabun kosmetik; sampo; sampo untuk bayi; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut
dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak;
semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisyu bayi; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:17:24
540   EtiketJID2021063513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembar Mas Barat No. 5, Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat
RIANTO RUSLIE

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 :

: DNTL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan

toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa
pemasaran internet; Jasa toko; 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; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penyedia informasi komersial melalui
internet; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); 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; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat
pinggang; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; agen impor-ekspor; jasa
distributor grosir untuk kosmetik; jasa grosir untuk pakaian; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan
kosmetik; jasa konsultasi bisnis; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa toko serba ada retail; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran
dagang yang terkait dengan kosmetik; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan
komputer global dan melalui internet; 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; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:21:42
540   EtiketJ132021063514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SENTOSA GG KENANGAN NO. 95 RT/RW 073/000 Kecamatan SUNGAI
PINANG DALAM, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

YUDI SANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTANG FRIED CHICKEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH,
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; kedai ayam
goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:26:57
540   EtiketDID2021063515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mega Brata Blok Ranca Haur No. 179 B RT 003 RW 011 Margasari,
Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

HABIBI DARWIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHANADA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : emas; 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; 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; 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; 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 .; 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; Bintang terima 3; 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); 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; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; 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; 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; 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
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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 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 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 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; Odol; 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; Pembersih Badan; 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; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; 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;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
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 yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; 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; 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 seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
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bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; 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 dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; 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 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 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;
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; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (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; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; 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; 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-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
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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
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; 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 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; 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
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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 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 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; 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;
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 tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; 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 ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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
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 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
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 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
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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 dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam;
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 bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; 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, 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 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 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, 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 kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan 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; 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 pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
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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 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 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; 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 yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion

Halaman 237 dari 424



wewangian yang tidak mengandung obat; 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 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 scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub 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; 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 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; 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 pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; 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 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 wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen 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
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 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
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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
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; 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 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 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 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 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
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 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 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; 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
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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 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 rambut;
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 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 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
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 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]; 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; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; 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 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 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;
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tiriskan sediaan pemblokiran; 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
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 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

23/09/2021 09:27:04
540   EtiketJID2021063515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK FATMAWATI MAS I/III JL. RS FATMAWATI NO. 20. KEL. CILANDAK
BARAT, KEC. CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. RANTAI EMAS NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIT GREEN DAN LUKISAN.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HIJAU TUA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Restoran; jasa katering; penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:28:55
540   EtiketDID2021063516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LANBAU NO.178 RT 005 RW 005, DS.LEUWINUTUG, KEC. CITEUREUP, KAB.
BOGOR 16810, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADMAX BY INDOCOOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RADMAX merupakan akronim dari RADIATOR dan MAXIMUM. BY INDOCOOL sebagai referensi
bahwa produk ini diproduksi oleh PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG.

591 Uraian Warna : HIJAU, BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelapis anti karat dalam bentuk minyak, cair; Pelumas anti karat; Pelumas, minyak, dan preparat anti karat; Sediaan anti-

karat untuk logam; anti karat untuk sistem pendingin mobil; minyak anti karat; minyak anti-karat; pelapis anti karat; pelapis
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anti-karat [cat]; sediaan anti karat; sediaan anti karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada kendaraan; sediaan anti
karat untuk kendaraan; sediaan anti-karat; sediaan pelapis anti karat; senyawa anti karat; zat anti karat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:44:51
540   EtiketJID2021063517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Symphony Offices Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam NoordHolland, The
Netherlands

OLX Global B.V.

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 :

: OLX Pusatnya Properti
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa investasi; jasa yang berkaitan dengan asuransi; layanan daftar real estat; layanan pembiayaan; urusan keuangan;

urusan moneter; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:46:28
540   EtiketDID2021063518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang  Blok K.9.U No. 7, Rt. 006-Rw. 015, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

YUNITA NIDYA SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPILLON D'OR PATISSERIE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; irisan kue [kue kering];

kue basah; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu
(kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:53:04
540   EtiketDID2021063519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedungupit, RT.009, RW.003, Kelurahan Kedungupit, Kecamatan Sragen,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57211

Sartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Omah Tawon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Biru Tua, Coklat Tua, Putih  dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 09:53:32
540   EtiketDID2021063520

730 Nama Pemohon : EKA MAI LINDA
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Alamat Pemohon : KOMPLEK BILLY MOON BLOK BE II NO. 1 JL. KELAPA HI RT. 006 RW. 016 KEL.
PONDOK KELAPA  KEC. DUREN SAWIT, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEILINDA + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU, HITAM, BIRU
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
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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
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===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih - Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kursi kerja; Kursi tamu (sofa); Lemari kantor (filling cabinet); Lemari untuk

Televisi dan Audio; Lemari-lemari dari logam; Meja  aluminium; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); bantalan kursi; kursi
[kursi]; lemari Pajangan [furnitur]; lemari arsip; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; meja; meja kerja;
meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; sofa; sofa bambu; sofa dari kayu; sofa rotan; sofa yang bisa
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UWANNABE by nina zailani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas
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

Halaman 245 dari 424



(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
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

23/09/2021 10:01:41
540   EtiketDID2021063523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LANBAU NO.178 RT 005 RW 005, DS.LEUWINUTUG, KEC. CITEUREUP, KAB.
BOGOR 16810, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADMAX BY INDOCOOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RADMAX merupakan akronim dari RADIATOR dan MAXIMUM. BY INDOCOOL sebagai referensi
bahwa produk ini diproduksi oleh PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG.

591 Uraian Warna : HIJAU, BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih untuk pendingin mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:02:40
540   EtiketDID2021063524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Rejoso RT.03 RW.10 Desa Junrejo , Kota Batu, Jawa Timur, 65321
KHOIRUL RIZQY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik Shitu
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:19:05
540   EtiketDID2021063525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LANBAU NO.178 RT 005 RW 005, DS.LEUWINUTUG, KEC. CITEUREUP, KAB.
BOGOR 16810, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADMAX BY INDOCOOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RADMAX merupakan akronim dari RADIATOR dan MAXIMUM. BY INDOCOOL sebagai referensi
bahwa produk ini diproduksi oleh PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG.

591 Uraian Warna : HIJAU, BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tangki penukar panas (mesin); alat untuk mendinginkan gas di antara kompresi berurutan, terutama dalam mesin

kendaraan supercharged (inter cooler), yaitu, bagian-bagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar panas untuk pendingin
udara dalam mesin kendaraan; bagian mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin; bagian mesin kendaraan, yaitu
tangki cadangan untuk mendinginkan mesin kendaraan; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas
radiator untuk mesin kendaraan; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin; elemen
mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; katup air dari logam untuk mengendalikan aliran air
pendingin untuk mesin; kipas pendingin untuk mesin; kondensor untuk pendingin untuk pendingin udara; pendingin minyak
untuk motor dan mesin; penukar panas [bagian mesin]; penukar panas menjadi bagian dari mesin; radiator (pendingin) untuk
motor dan mesin; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; radiator pendingin untuk mesin pembakaran internal; rumah
kipas pendingin untuk mesin mobil; superheaters; tangki air pendingin untuk mesin mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:20:54
540   EtiketDID2021063526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Jatiroso, Desa Sumbergedang, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67156

PT. CHEMICAL INDUSTRY TONGGOREJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP DUA PANDA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemanis buatan; sakarin; siklamat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:21:13
540   EtiketDID2021063527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK CENTRE POINT BLOK I No. 22 RT. 003/014, KEL. TELUK TERING,
KEC. BATAM KOTA, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU 29461 , Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29461

SANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WINFA
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Album untuk stiker; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan pertanian

dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; 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 terbuat dari kertas; 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; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku tahunan (barang cetakan); Busa berperekat untuk alat tulis-
menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan penghapus; Daftar (barang cetakan); Data terekam dari internet dalam bentuk
kertas; Dokumen; Dokumen yang dicetak; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Folder dokumen; Grafis (barang
cetakan); Handuk tangan Kertas; Hasil cetakan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang
Cetakan); Isolasi kertas; 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 hadiah dari bahan biodegradable; Kantong
kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik HD;
Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan
makanan; Kantong sandwich; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); 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 debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas
higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas pembungkus Natal; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas
serap minyak; Kertas termal; 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; Kotak dari
kardus atau kertas; Kotak dokumen (alat tulis); Kotak kertas; 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 kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat
kemasan, wadah dan boks; Lembar kerja (barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan
atau sudut; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk keperluan rumah tangga;
Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Manual referensi perangkat keras komputer; Manual untuk perangkat
lunak komputer; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk kertas; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Mika
plastik untuk membungkus makanan; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Panduan (Barang Cetakan); Papan tulis untuk anak-anak; Papan tulis untuk
menulis; Pasta perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pelindung buku cek; Pelindung dari plastik yang
melindungi fitur pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pelubang kertas; Pena tinta India; Pencatat nilai (barang
cetakan); Penghancur CD untuk penggunaan rumah atau kantor; Penghapus tulisan di papan tempat arsip (keperluan kantor);
Penjepit uang; 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); Pewarna poster; Pita plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan
mengemas; Plastik seal cup; Poster periklanan; 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; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Serbet
kertas sekali pakai untuk menghilangkan make-up; Spanduk dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker
(decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Surat jaminan (barang cetakan); Tas goodie dari kertas atau
plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus
(sediaan pembungkus); Tempat arsip (keperluan kantor); Tempat buku cek; Tempat dokumen; Tempat dokumen (alat tulis;
Tinta India; Tinta isi ulang pulpen; Tisu kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk
cairan; Wadah dokumen (alat tulis); alas [tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas dari dari kertas; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja;
alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat
dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat penjepit kertas; alat tulis kertas; alat tulis, termasuk kertas,
amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; album stiker; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop plastik untuk
kemasan; amplop surat; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; angka [huruf
cetak]; 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 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
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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; bantalan kertas menulis, melukis dan
menggambar; bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk mengganti popok; bantalan stempel; bantalan tinta; bantalan
tinta untuk segel; 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 tinta [tempat
penampungan tinta]; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari
kertas; bendera kertas; bingkai susun [cetakan]; blok kertas menulis, melukis dan menggambar untuk seniman; buku cek;
buku cetak di bidang pengenalan produk; buku indeks; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); 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 stiker;
buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan;
bungkus kado plastik; busur kertas dekoratif untuk pembungkus; 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]; cek bank; cek perjalanan; cek
yang belum ditulis; ceret cat plastik; 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; dekal dan stiker bemper; dekorasi kardus untuk bahan makanan;
direktori [barang cetakan]; 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; elemen ketik mesin tik; emblem kertas; file dokumen [alat tulis]; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan     ;
film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan sebagai
kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus makanan untuk
penggunaan rumah tangga; film plastik untuk kemasan; filter kertas kopi; flow sheet [materi cetakan]; foil perekat [alat tulis]; foil
plastik; folder dokumen dalam bentuk dompet; folder kertas; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang];
gambar stempel; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan
untuk mesin tik; gulungan untuk pita tinta; gunung cap; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas
atau plastik); halaman plastik dengan saku untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu
perdagangan; halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; handuk kertas; hewan model [ornamen] terbuat
dari bubur kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; 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; indeks; indeks telepon; instrumen menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis; isi ulang kartrid
untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isian kertas; jenis huruf; jepit pena; 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 plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sandwich dari kertas; kantong
sandwich dari kertas atau plastik; kantong sandwich plastik; 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; kapur papan tulis; kapur untuk papan tulis; kardus yang terbuat dari kertas mulberry
[senkasi]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta
untuk pulpen; kartu flash [bahan ajar]; kartu indeks [alat tulis]; kartu kredit (bukan magnetik); kartu kredit, kartu hadiah, dan
kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis; kartu pengumuman [alat tulis]; 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 ucapan selamat; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; kartun
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koran [barang cetakan]; karung kertas; karya seni kertas; kasus cap; 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;
kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong semen dari plastik; kemasan
kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap
lingkungan; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk
pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan
berperekat; kertas catatan dengan perekat; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak laser; kertas cetak offset untuk
pamflet; 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 daur ulang; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori;
kertas duplikat; kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi berlapis plastik; kertas gading; kertas
gambar; kertas grafik; kertas grafik untuk menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan lilin; kertas isap; 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 untuk mengirimkan barang; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi;
kertas kop surat; kertas kopi kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang; kertas
label; kertas label gantung; kertas lepas; kertas lilin; 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
pemeriksaan; kertas penanda; kertas pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penyerap; kertas
peraga kartu; kertas perak; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon
untuk menghasilkan banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas seni; kertas serat; kertas serat kayu;
kertas serbet; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas
tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang
tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas
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 keperluan rumah tangga dan
industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk memasak; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara kimia]; kertas
untuk mesin rekaman; kertas untuk pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan;
kertas xerografis; kertas*; kertas-kertas kemasan; 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]; kotak cek; kotak display kertas; kotak
display stiker terbuat dari karton; kotak hadiah dari kardus; kotak hadiah kertas; kotak kerajinan untuk konstruksi model dari
bubur kertas; kotak kertas; kotak kue dari kardus; kotak papan serat; kotak pena; kotak pena dan pensil; kotak pizza dari
kardus; kotak topi kertas; kotak untuk dokumen; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; kotak-kotak untuk cap
[segel]; kue toppers kertas; kunci mesin tik; label dari kertas; label harga kertas; label kertas; label kertas bagasi; label kertas
dicetak; label perekat kertas; label perekat untuk dicetak dengan informasi medis personal [bukan dari tekstil]; laci kertas; laci
kertas beraroma; laminator dokumen untuk penggunaan kantor; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis
plastik untuk pembungkus; lem kertas; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembar
polypropylene  untuk pembungkus; lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi dokumen; lembar tinta
untuk reproduksi gambar di industri percetakan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan;
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 kertas; lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik;
majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; majalah poster; map; map lembaran lepas; map plastik; map
surat; map untuk kertas; menambahkan kertas mesin; menghapus produk; menulis papan tulis; 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 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; mobil model skala
[ornamen] dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur
kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural dalam
sifat poster; mural di sifat stiker; nama lencana kertas; nama lencana plastik [keperluan kantor]; notasi musik (barang cetakan);
ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari bubur kertas; packing
[bantalan, isian] bahan kertas; pamflet; pamflet di bidang penjualan real estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; panduan huruf;
panduan penggunaan perangkat keras komputer tercetak; panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; panji-panji kertas;
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
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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]; paspor [dokumen identifikasi yang tidak
dikodekan secara magnetis]; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pasta tinta merah
digunakan untuk segel; pati perekat [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pedoman referensi perangkat
keras komputer tercetak; pelat alamat; pelat alamat untuk mesin pengalamatan; pembagi indeks; pemberat kertas;
pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas;
pembungkus plastik; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pemegang (tempat) buku cek dan buku tabungan;
pemegang klip kertas; pemegang stapler; pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk keperluan kantor; pena
tinta; pena tinta gel; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis putih; penahan buku [alat tulis]; 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; penekan stapel [stapler non-listrik];
pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman]; pengencang kertas; 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; penjepit kertas; penjepit untuk kantor; pensil dengan penghapus; penulisan cek kantor dan mesin ukiran;
penunjuk halaman buku; penutup baki kertas; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup pelindung untuk lembaran
kertas dan halaman buku; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik; penyortir dokumen [keperluan
kantor]; peralatan dan mesin stensil; peralatan pelabelan tangan; perangko dokumen karet; perangko tinta; perekat [lem] untuk
alat tulis atau keperluan 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; pin papan gabus; piring stensil; pita
bertinta untuk mesin tik; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-
laki; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas, selain hiasan pakaian atau rambut; pita mesin kantor; pita mesin tik; 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 tinta; pita tinta untuk mesin ketik; pita tinta untuk
printer komputer; plakat kertas; plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran  untuk pelindung
makanan (wrapping); plastik untuk pemodelan; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; portofolio dokumen [alat
tulis]; portofolio dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan
pencapaian profesional [album foto]; poster; poster dipasang; poster gambar; poster kertas; poster mural dinding; poster mural
dinding anak-anak; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari kertas; produk-produk cetakan; produk-produk kertas yang
sekali pakai; program perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk cetak; publikasi perangkat keras
komputer tercetak; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan
pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; rak (tempat) meja untuk dokumen; rak dokumen [cetakan]; rak file
dokumen; rak stempel dokumen; renda kertas; 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; sapu tangan kertas; saputangan kertas; serbet kertas; shoji-gami [kertas
untuk partisi geser Jepang]; sikat penghapus debu; spanduk kertas; stan meja untuk dokumen; stapler; stapler [keperluan
kantor]; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk kertas; staples untuk kertas; 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; strip
komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]; sudut perekat untuk foto; taah liur kertas; tabung karton untuk
dokumen; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag kertas; tag untuk kartu indeks; tanda untuk tujuan iklan dan
tampilan dari kertas; tanda-tanda kertas; tanda/papan iklan dari karton; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari
kertas atau karton; taplak kertas; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas pesta dari kertas atau
plastik; tas pesta plastik; 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; tempat buku
cek; tempat cek; tempat dokumen [alat tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat dokumen yang dapat diperluas
[alat tulis]; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]; tempat tinta; tempat
untuk pena dan pensil; tempat untuk pita perekat; 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*; tisu dapur [kertas]; tisu kertas; tisu wajah kertas; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; transparan plastik; uang
kertas; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah tinta; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:21:51
540   EtiketJID2021063528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: St Moritz the Presidential Suite Twr Unit 31-08, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Evelyn Hendrawan

Halaman 251 dari 424



Jakarta, 11610
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ralphs Coffee
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Ralphs = sebuah penamaan; coffee = kopi
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu, biru, hijau, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; 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;
Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kafe; Penyediaan
makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; bar kopi; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe;
jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; 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
layanan kafetaria; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi
dan jus bar; layanan rantai rumah kopi; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman
jus buah; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:25:43
540   EtiketJID2021063529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palma Grandia K2/86, Kota Surabaya, Jawa Timur
Natasha Isabella Limanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARCIE CAFEPATISSERIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kedai; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;

Layanan kedai makan; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:27:55
540   EtiketJID2021063530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bogor Nirwana Recidence Jl. Panorama 6 No. 5 RT.001 RW.012 Kelurahan
Mulyaharja Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

HESTI NURMALASARI

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 :

: DEBOGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Kedai kopi; layanan kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:31:31
540   EtiketDID2021063531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bogor Nirwana Recidence Jl. Panorama 6 No. 5 RT.001 RW.012 Kelurahan
HESTI NURMALASARI

Halaman 252 dari 424



Mulyaharja Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat
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 :

: DEBOGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dinas seragam; Syal untuk menutup kepala; celemek [pakaian]; pakaian; pakaian, alas kaki dan tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:31:32
540   EtiketDID2021063532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUDI MULIA, RT/ RW: 008/006, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN,
JAKARTA UTARA, INDONESIA , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420

FRANKY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAPAO LEGENDA DAN KARAKTER MANDARIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TERJEMAHAN KARAKTER MANDARIN  : ROTI PAO LEGENDARIS
591 Uraian Warna : MERAH; KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang

hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Roti mantau; bakpao; bakpao isi daging; kue
basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:31:53
540   EtiketDID2021063533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan
Eisai R&D Management Co., Ltd.

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 :

: CogMate
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CogMate: merupakan sebuah penamaan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak

komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi
kognitif; perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; program komputer;
program-program komputer yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:33:53
540   EtiketDID2021063534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Blok J.1/10 RT.05 RW.12 Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu, Jawa Timur,
65316

DAISY DAMAYANTI

Halaman 253 dari 424



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FeB'S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:35:41
540   EtiketJID2021063535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12160

PT Dompet Anak Bangsa

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 :

: GoPay Coins + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas

pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan
distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online melalui jaringan-
jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan;
Jasa publisitas luar ruangan; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan;
Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas,
skema dan program insentif, program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Penyediaan
program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas untuk pembelian barang dan jasa;
Program loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi;
iklan billboard elektronik; iklan dan promosi perusahaan; iklan online; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema
keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa pemasaran; jasa penagihan; jasa periklanan; 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 program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan
loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan
anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan
online; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan
jasa; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memperbarui dan memelihara data dalam database
komputer; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mengumpulkan pilihan penyedia
layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; organisasi, manajemen
dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pemasaran media sosial; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan
kartu hadiah royalti akumulatif; penyimpanan data dan pemrosesan data; presentasi perusahaan di Internet dan media
lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; sistemasi
informasi ke dalam database komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif,
skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon
dan / atau komputer online; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:36:25
540   EtiketDID2021063536

730 Nama Pemohon : PT. Perindustrian Bapak Djenggot
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Alamat Pemohon : Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

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 :

: ORANG TUA ANGGUR MERAH SELALU PAS & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Coklat, Ungu, Merah, Hijau, Kuning, Emas, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari minuman jus gingseng

merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Eisbock (bir); Hop (tanaman) yang
diolah dalam pembuatan bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Punch minuman tanpa alkohol;
Sirup untuk minuman; air mineral [minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale ragi untuk membuat bir; anggur barley [bir]; biji-
bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan kadar alkohol rendah;
bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir
jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa; bir ragi; bir ragi
untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume
alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk untuk minuman boba; chicha de
jora [bir jagung]; craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol
untuk membuat minuman; ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; esens hop  (tanaman) untuk membuat bir; hop
(tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop,
biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; lager (Bir); limun; maibock (Bir); malt wort (Bir); milk
stout (bir); minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman isotonik;
minuman jus jeruk; minuman tanpa-alkohol; pale ale (Bir); pembuat bir untuk pembuatan bir; persiapan untuk membuat bir;
porter [bir]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); sari buah tanpa alkohol; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk
lemon); sirup untuk limun; sirup untuk membuat limun; stout (sejenis bir)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:40:21
540   EtiketJID2021063538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUDI MULIA, RT/ RW: 008/006, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN,
JAKARTA UTARA, INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420

FRANKY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAPAO LEGENDA DAN KARAKTER MANDARIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TERJEMAHAN KARAKTER MANDARIN  : ROTI PAO LEGENDARIS
591 Uraian Warna : MERAH; KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan

makanan dan minuman; Toko makanan online; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa retail sehubungan
dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh,
kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es,
gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; layanan waralaba dan
ritel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:44:24
540   EtiketDID2021063539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIPINANG MUARA I NO. 21 F. Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13430

PT KIRANA JAYA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : WEIMI
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat

suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Filter untuk sistem pernapasan; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker medis;
Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Rapid test;
Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; analisis
untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; inhaler oksigen untuk keperluan
medis; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung
untuk tujuan medis; sarung tangan bedah; sarung tangan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:47:34
540   EtiketDID2021063540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: ORANG TUA ANGGUR MERAH SELALU PAS & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Coklat, Ungu, Merah, Hijau, Kuning, Emas, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Absinthe (minuman beralkohol); Anggur suling; Aquavit (sejenis arak yang disuling khas Skandinavia); Arak Masak Hon

Mirin; Arak Masak Ryorishu; Arak masak; Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Beram; Bitters (minuman keras) sebagai
perangsang nafsu makan; Brendi (minuman beralkohol); Brendi untuk memasak; Campuran eggnog (minuman susu telur)
beralkohol; Cognac (sejenis arak yang disuling); Cuka Apel; Curacao (minuman keras); Fruit-Wine (minuman anggur
beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Keranjang hadiah minuman anggur beralkohol; Kirsch
(minuman beralkohol); Koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk minuman beku; Minuman Tuak; Minuman alkohol pre-mix
(selain yang berbahan dasar bir); Minuman anggur beralkohol (fortified wines); Minuman anggur beralkohol dilindungi oleh
sebutan asal "Champagne"; Minuman anggur beralkohol rendah yang mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol;
Minuman anggur beras yang tidak disaring (Tag-ju); Minuman arak (portable); Minuman arak Cina berbahan dasar sorgum;
Minuman arak anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak anggur yang dilindungi oleh sebutan asal
"Cognac"; Minuman arak dari buah-buahan; Minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila" diresapi dengan vitamin;
Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah  asal "Calvados"; Minuman beralkohol; Minuman beralkohol (kecuali bir);
Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol berbahan dasar tea; Minuman beralkohol dari
ekstrak buah-buahan; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol hasil
fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel; Minuman beralkohol perangsang nafsu
makan; Minuman beralkohol sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras beralkohol; Minuman
brem berfermentasi (mengandung alkohol); Minuman brendi; Minuman brendi (dari buah); Minuman campuran yang
mengandung alcohol (kecuali bir); Minuman destilasi; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak mamushi-snake;
Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak prem Asia; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak ramuan
(tumbuhan); Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus; Minuman keras aprikot Jepang; Minuman keras berbahan
dasar kopi; Minuman keras berbahan dasar wiski khas Scotch; Minuman keras daiquiris beku; Minuman keras wiski dengan
tambahan rasa; Minuman malaga berfermentasi (mengandung alkohol); Minuman wine; Pati alcohol; Permen coklat isi
termasuk yang berisi anggur cair dan alkohol; Perry (minuman bralkohol); Piket minuman yang dibuat dengan merendam
ampas perasan buah anggur dalam air; Ragi buatan untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); Ragi untuk membuat
Wine (minuman anggur beralkohol); Rum (minuman beralkohol); Rum (minuman beralkohol) dengan tambahan vitamin; Rum
punch (minuman beralkohol); Saguer; Sambuca (minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia);
Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol); Sediaan untuk membuat minuman beralkohol; Sherry (minuman
beralkohol khas Spanyol); Tequila; Vermouth (sejenis wine); Vodka; Whisky khas Kanada; Wine (Minuman anggur) rendah
alkohol; Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); Wine
(minuman anggur beralkohol dengan tambahan beras kuning); Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur
beralkohol) acanthopanax; Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine
(minuman anggur beralkohol) meja; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman anggur beralkohol) putih;
Wine (minuman anggur beralkohol) still; Wine (minuman anggur beralkohol) stroberi; Wine (minuman anggur beralkohol) untuk
memasak; Wine (minuman anggur manis Jepang beralkohol yang mengandung ekstrak ginseng dan kulit cinchona; Wine
(minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine buah salak; Wine-mulled (minuman anggur beralkohol); Wiski (single grain
whisky) khas Skotlandia; Wiski (single malt whisky); Wiski (single malt whisky) khas Skotlandia; Wiski Irlandia; Wiski khas
Amerika; Wisky (beralkohol); absinthe koktail (minuman beralkohol dengan perisa adas); adas manis [minuman keras];
aguardiente [arak tebu]; aguardiente [minuman beralkohol yang disuling]; alcoholic perry (minuman beralkohol dari fermentasi
buah pear); alcoholic punch (minuman beralkohol); alcopop (minuman beralkohol dengan kandungan alkohol yang rendah);
alkohol (minuman) beras; amaro [minuman keras herbal]; amontillado (sejenis wine (minuman anggur beralkohol)); anisette
[minuman keras]; arak beras suling; armagnac (minuman sejenis brandy khas Perancis); arrack [arak]; awamori [arak beras
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suling]; bahan pengganti sake; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina]; basi [minuman beralkohol yang difermentasi]; bitters
(minuman keras); bokbunjaju [minuman anggur beralkohol raspberry hitam]; bourbon (minuman berlakohol); brendi (minuman
keras) ceri; cachaça (minuman arak khas Portugis); cachaça [minuman beralkohol yang disuling]; calvados (minuman sejenis
brandi dari buah apel atau pear); campuran Wiski (minuman beralkohol); campuran daiquiri (koktail) beralkohol; campuran
koktail (minuman beralkohol); campuran margarita (koktail) beralkohol; campuran mojito (koktail) beralkohol; campuran wiski
(minuman beralkohol) grain khas skotlandia; campuran wiski (minuman beralkohol) khas Skotlandia; campuran wiski
(minuman beralkohol) malt khas skotlandia; cava [minuman anggur beralkohol bersoda]; champagne (minuman keras);
champagne (minuman keras) cocktails; cider; cordial (minuman keras khas  Amerika Utara); cordials [minuman beralkohol];
cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan krim susu); crème liqueurs (minuman keras dengan penambahan gula);
daiquiris (minuman sejenis koktail dengan kandungan rum); dessert wines (minuman beralkohol); digester [minuman keras
dan arak]; eggnog (minuman susu telur) beralkohol; ekstrak alkohol; ekstrak buah beralkohol; ekstrak minuman beralkohol;
gaolian-jiou [arak Cina berbasis sorgum]; gin (minuman beralkohol); grape wine (minuman beralkohol dari buah anggur);
grappa (minuman beralkohol); hard cider (arak apel dengan kandungan alkohol dari buah apelnya); koktail (minuman anggur
beralkohol) putih; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin
yang tidak dingin; koktail *; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; koktail Wine (minuman anggur beralkohol)
merah; koktail beralkohol yang mengandung susu; koktail brendi (minuman beralkohol); koktail dengan kandungan Gin
(minuman beralkohol); koktail rum (minuman beralkohol); koktail tequila; koktail vodka; koktail wiski; laojiou [Minuman keras
Cina]; limoncello [lemon liqueur]; liqueurs (minuman beralkohol); liquors [minuman beralkohol]; makgeolli [anggur beras
tradisional Korea]; margarita (minuman beralkohol); mead [hidromel]; mezcal (minuman beralkohol); minuman alkohol rendah;
minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Mezcal"; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila"; minuman
beralkohol (malt), kecuali bir; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman beralkohol berbahan
dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman beralkohol bersoda; minuman beralkohol dengan rasa cokelat; minuman
beralkohol dengan rasa kopi; minuman beralkohol dengan rasa teh; minuman beralkohol distilasi berbahan dasar biji-bijian;
minuman beralkohol rendah, kecuali bir; minuman beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,15% volume
alkohol; minuman beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; minuman beralkohol
sebelum dicampur, selain bir; minuman beralkohol yang disuling; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman
beralkohol, esens dan ekstrak; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman berbahan dasar kopi beralkohol; minuman berbahan
dasar rum (minuman beralkohol); minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman buah beralkohol;
minuman buah beralkohol yang disuling; minuman campuran anggur beralkohol; minuman energi beralkohol; minuman keras
(herbal); minuman keras [suling]; minuman keras beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras berasa peppermint;
minuman keras berbahan dasar wiski; minuman keras blackcurrant; minuman keras dan minuman keras; minuman keras dari
buah-buahan; minuman keras dengan kandungan cokelat; minuman keras dengan kandungan kopi; minuman keras dengan
kandungan krim; minuman keras yang beraroma ekstrak pinus; minuman keras yang beraroma ekstrak prem Jepang;
minuman keras yang mengandung ekstrak mamushi-snake; minuman keras yang mengandung ekstrak ramuan (tumbuhan);
minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; minuman koktail buah beralkohol; minuman malt beralkohol dengan aroma,
kecuali bir; minuman spirit beraroma; minuman wiski; minuman yang disuling; mojitos (minuman beralkohol); nira [minuman
beralkohol berbahan dasar tebu]; ouzo (minuman beralkohol); pendingin anggur [minuman beralkohol]; piquette (minuman
beralkohol); pommeau (minuman beralkohol dari Perancis); port wines (minuman anggur beralkohol khas Portugis); pure malt
whisky (minuman beralkohol); rosé wines (minuman beralkohol); rum jus tebu; rye whisky (Minuman beralkohol); sake
(minuman beralkohol); sangria (minuman beralkohol); sari apel beralkohol; schnapps (minuman beralkohol); sediaan koktail
beralkohol; sediaan koktail terutama terdiri dari arak suling dan termasuk bir; shirozake [minuman keras campuran beras
Jepang]; shochu [minuman arak suling khas Jepang]; shochu [minuman arak]; soju [minuman arak suling khas Korea]; spirit
[minuman arak]; tequila dengan kandungan vitamin; wine dan wine bersoda; wiski; wiski (minuman anggur beralkohol) malt;
wiski (minuman beralkohol) bourbon; wiski bourbon; wujiapie-jiou [Minuman keras Cina]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:49:36
540   EtiketDID2021063541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tuna Raya No.5 Muara Baru Ujung, PPS Nizam Zachman, Kel. Penjaringan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14440

PT. Food Retail Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fatty Salmon
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; Abon ikan tongkol; Asam pedas Ikan Baung; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu

dengan ikan dan/atau ayam; Cacak Ikan; Dadih ikan keju; Dendeng ikan; Fish maw (olahan dari ikan); Gulai Ikan Patin; Gulai
Tepek Ikan; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap; 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;
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Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kaldu ikan; 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;
Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kripik ikan; Mackerel (ikan) asap; 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 diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging,
ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari
daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap saji yang terdiri
dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas;
Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Onigiri Ikan; Pasta ikan; Pasta makanan yang
terbuat dari ikan; Pengganti sayuran atau ikan; Potongan daging ikan tanpa tulang; 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; Rendang Suwir Ikan Salai;
Salmon (ikan) asap; Sate Ikan; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan
hidangan ikan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Silver
carps (Ikan), tidak hidup; Sup Ikan Batam; Tahu kering dengan ikan/ayam; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna
(ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Woku Balaga Ikan Mas; abon ikan; abon tulang ikan; acar (ikan) herring; acar ikan;
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; bakso ikan; bakso ikan udang;
bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ikan cincang; bakso sosis ikan; bakso tahu ikan;
bakso telur ikan; cod (ikan), tidak hidup; daging atau ikan kalengan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging
kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dendeng ikan; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet
ikan teri; gravlax (hidangan dari ikan salmon); hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hidangan yang disiapkan terutama
terdiri dari ikan dan makanan laut; 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 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; jeli ikan; kakap merah (ikan), tidak hidup; keripik ikan; klipfish
[ikan cod asin dan kering]; kroket ikan; kroket salmon; kue ikan; kue ikan thailand; makan malam pra-paket yang terdiri
terutama dari ikan; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar ikan;
makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; 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 olahan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari
ikan; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan yang berbahan
dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; masakan matang yang terbuat dari daging sapi,
ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus
untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak
ikan cod]; mousses ikan; nugget ikan; olesan berbahan dasar ikan; pasta ikan; pasta ikan teri; pengganti makanan, yaitu
pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pepes ikan; produk ikan asap; produk ikan
kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
olahan ikan dalam botol; produk-produk berbahan dasar daging ikan; rollmops (ikan fillet); roti burger ikan; salmon (ikan),
kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; salmon yang diawetkan atau diolah; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan;
sediaan Ikan; serpihan ikan kering [furi-kake]; sosis ikan; steak ikan; sup ikan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); sweetfish
(ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur ikan olahan; telur ikan,
diolah; tepung ikan untuk makanan manusia; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); tiraditos (Ikan laut yang dipotong,
hidangan khas peru]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:50:04
540   EtiketJID2021063542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bogor Nirwana Recidence Jl. Panorama 6 No. 5 RT.001 RW.012 Kelurahan
Mulyaharja Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

HESTI NURMALASARI

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 :

: DEBOGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; manajemen bisnis restoran;

menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang
budaya dan sosial lainnya; toko online; toko roti===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:51:36
540   EtiketJID2021063543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TJ. Jaya II RT/RW 001/014 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak
Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 78243 , Kota Pontianak, Kalimantan
Barat, 78243

ISMAIL BIN H ALI, MUHAMMAD IQBAL MUTHAHAR

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 :

: KEBAB HABIB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, hitam, abu-abu, hijau, oranye, coklat, krem,
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyedia makanan Kebab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:54:44
540   EtiketDID2021063544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LANBAU NO.178 RT 005 RW 005, DS.LEUWINUTUG, KEC. CITEUREUP, KAB.
BOGOR 16810, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADMAX BY INDOCOOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RADMAX merupakan akronim dari RADIATOR dan MAXIMUM. BY INDOCOOL sebagai referensi
bahwa produk ini diproduksi oleh PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG.

591 Uraian Warna : HIJAU, BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk

keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang udara panas [untuk
keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pendingin udara untuk keperluan
rumah tangga atau industri; Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Bagian untuk peralatan
pendingin udara; Evaporator untuk pendingin udara; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas
untuk penggunaan industri; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk
tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia
yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Lemari
pendingin dan pemanas listrik; Matras-matras pemanas elektrik; Mesin pendingin; Pemanas bantal secara elektrik, bukan
untuk tujuan medis; Pemanas untuk mobil; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan komponen untuk
penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan
perlengkapan pendingin air; Peralatan non-elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pendingin udara, Khususnya
untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; air pendingin; alat
medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas
dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pendingin udara dan
kipas; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; aparat AC; aparat
AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat dan
instalasi AC; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC;
aparat minuman-pendingin; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas
lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan, listrik; aparat pendingin; aparat pendingin air; aparat pendingin udara;
aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan
untuk tujuan pendinginan; aparatur udara panas; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus
pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; bagian komponen untuk
memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri
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bebas teras pemanas listrik; boiler pemanas sentral; boiler untuk instalasi pemanas; dosis katup [bagian dari instalasi
pemanas atau gas]; elemen pemanas; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; evaporator untuk proses
kimia; fans untuk aparat AC; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas;
hibachis [aparat pemanas Jepang]; humidifier untuk radiator pemanas sentral; impeler [bagian dari aparat AC]; instalasi AC
sentral untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi dan mesin pendingin; instalasi pemanas;
instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi
pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; katup air untuk sistem pendingin udara untuk
kendaraan; katup radiator termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari
instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan
gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kerudung untuk aparat AC; kipas
[bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas pendingin; kompor [aparat pemanas]; menara pendingin air; mesin pendingin;
mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit listrik; motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; panci pemanas; panel pemanas inframerah;
pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas
air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri;
pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas
akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered;
pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas
listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium;
pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas
ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas
udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu
perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air
panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol
minuman; pemanas/kipas; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan
atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan,
menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk
mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau
menyuplai air yang dapat diminum; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin untuk tungku; penukar
panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi
untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan pemanas untuk
mencairkan jendela kendaraan; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; piring pemanas; pistol pemanas; radiator
[pemanasan]; radiator pemanas sentral; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu
otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; ruang listrik aparat pendinginan; saringan air pendingin.; sauna
pemanas; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral;
tutup radiator; unit pendingin air; window aparat AC;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:55:51
540   EtiketDID2021063545

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dorowati No.20 Kel. Sisir , Kota Batu, Jawa Timur, 65314
DIAN IKA NUR KHAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: di Roti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning, coklat, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti dan roti bun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:56:00
540   EtiketJID2021063546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SOKA NO. 3 RT/RW. 004/007, KEL. TAMBAKSARI, KEC. TAMBAKSARI, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60136

LIZZA CHRISTINA BUDIHARDJO

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

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Dianum + Logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau Tosca.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan pengaturan

penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-
impor; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa yang menawarkan
untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; jasa administrasi kantor; jasa
penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi
logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa-jasa perdagangan online; manajemen bisnis,
administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; perdagangan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:58:49
540   EtiketDID2021063548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bogor Nirwana Recidence Jl. Panorama 6 No. 5 RT.001 RW.012 Kelurahan
Mulyaharja Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

HESTI NURMALASARI

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 :

: DEBOGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar madu; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar coklat;

minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis;
minuman dengan bahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 10:58:50
540   EtiketDID2021063549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Putuk Desa Banaran RT/RW 002/001 Kec. Kandangan, Kediri, Jawa Timur
64294
, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64294

CV. Bulaksumur Cipta Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mikoriza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Dark Teal dan Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 keperluan pertanian; Pupuk untuk
perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan
untuk pupuk pertanian; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk
majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun,
antigen); 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 11:00:21
540   EtiketDID2021063550

730 Nama Pemohon : Yahya Effendi Widigdo
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Alamat Pemohon : Jl. Pangeran Jayakarta no 73A, Blok E-1/7, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10730

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: watuku
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===meja marmer; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 11:04:18
540   EtiketJID2021063551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Bekasi Jaya, Blok A No. 6 & 8, Jl. Ir. H. Juanda No.81, RT.005/RW.001, Kota
Bekasi, Jawa Barat

PT Semar Digitalisasi Negeri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Semarcold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa Pengiriman; Jasa kurir; Jasa pengiriman; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan,

distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang
lain; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian dan
perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan
besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga (termasuk bea cukai), menyediakan
dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang terkait dengan penjagaan dan
keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan
(garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui udara atau darat;
Layanan kurir; Layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman pipa; Pengiriman
Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; Pengiriman bahan makanan; Penyediaan jasa reservasi online dan
layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan,
sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang;
Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan
dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan
pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan situs web dan database
komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan pemesanan langsung
untuk pengiriman barang; Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain; Pergudangan, penyimpanan, pengepakan,
pengiriman dan pengembalian sehubungan dengannya; gudang bahan berbahaya; informasi pergudangan; jasa agen
pengiriman barang; jasa agen pengiriman surat; jasa gudang bagasi dan angkutan; jasa kurir [pesan atau barang dagangan];
jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat
dan udara; jasa pengiriman; jasa pengiriman angkutan laut internasional; jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman
angkutan udara internasional; jasa pengiriman barang, selain bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman dan
panduan perjalanan; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman laut; jasa pengiriman makanan; jasa pengiriman obat; jasa
pengiriman parsel; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; layanan pengepakan,
pengemasan dan pergudangan; layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan,
pengemasan dan pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan,
transportasi, pengiriman dan pengepakan untuk pengiriman; layanan pos, pengiriman dan kurir; memberikan informasi terkait
dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; panduan perjalanan, layanan
pendamping dan kurir; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman bingkisan oleh
kurir; pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir; pengiriman makanan dan minuman disiapkan untuk konsumsi;
pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman surat melalui
kurir; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar,
pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang atau
bangunan lain; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyewaan gudang; penyewaan gudang anggur listrik;
penyewaan gudang dan wadah penyimpanan; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan, pergudangan diinginkan;
penyewaan kontainer untuk pergudangan dan penyimpanan; penyewaan ruang gudang; penyimpanan barang di gudang;
penyimpanan gudang; penyimpanan makanan beku di gudang; penyimpanan produk pertanian di gudang; pergudangan;
pergudangan barang; pergudangan didinginkan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 11:04:50
540   EtiketJID2021063552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Bekasi Jaya, Blok A No. 6 & 8, Jl. Ir. H. Juanda No.81, RT.005/RW.001, Kota
Bekasi, Jawa Barat

PT Semar Digitalisasi Negeri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Semarcold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko

ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa kios
makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa
layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa marketing untuk mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood)
dan daging; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; 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; Layanan penjualan ritel
yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait
dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; MINI MARKET; Menyediakan pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN;
Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; 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: peralatan
makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer,
lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven,
rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan
multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin
bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor
bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat
yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin
listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti,
pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan
raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit,
mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut,
catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau
cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles
elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan
pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli
barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Toko makanan online; Toko minuman panas dan dingin; jasa agen pesanan
pembelian; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir untuk daging; jasa konsultasi yang berhubungan
dengan kontrak untuk pembelian barang; 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 penjualan daging beku; jasa penjualan ikan; jasa penjualan
makanan dan minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging,
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu,
minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus
(bumbu), rempah-rempah, es; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
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beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu
roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur,
papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah
raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung
perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat
untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur
mainan, truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan
yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan,
dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya,
minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk
konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan
mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang
dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan
(herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan
untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan
ringan protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian,
akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan
mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile
dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan daging; 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 ritel disediakan oleh toko daging;
layanan ritel untuk daging; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department
store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko
grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; 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; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri
dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; 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; minimarket; pengaturan
transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengecer toko serba
ada; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform
penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan
pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; 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; periklanan, pemasaran, riset pasar; supermarket peralatan dan perlengkapan
pertukangan; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 11:05:07
540   EtiketDID2021063553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No. 64 A Rt. 013 Rw. 011, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HENDRA DARYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LYNX HYDRAULIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===aktuator hidrolik; aktuator katup hidrolik; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; alat perangkai tekanan hidrolik

(bagian dari mesin); aparatur elevating hidrolik; katup tekanan hidrolik; kontrol hidrolik untuk mesin; kontrol pneumatik untuk
mesin; mekanisme kontrol hidrolik untuk robot industri; mekanisme kontrol pneumatik untuk robot industri; mesin dan
instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin hidrolik; mesin hidrolik dan aparat; mesin hidrolik dan motor; mesin pneumatik dan
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aparat; pengangkat mekanis dan hidrolik; penggerak hidrolik, pneumatik, elektrik atau elektromagnetik untuk katup, keran atau
klak katup; pompa hidrolik; saringan antaran balik (return line) hidrolik.; saringan tekanan tinggi hidrolik.; saringan untuk cairan
hidrolik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:30:06
540   EtiketDID2021063691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LANBAU NO. 178 RT 005 RW 005, DS.LEUWINUTUG, KEC. CITEUREUP, KAB.
BOGOR 16810, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih untuk pendingin mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:32:36
540   EtiketJID2021063692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Chase Plaza Lantai 22, JL. Jenderal Sudirman Kaveling 21, Kel. Karet, Kec.
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT ASURANSI JIWA BCA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BCARA Life
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Toska, Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===acara talkshow (hiburan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:32:50
540   EtiketDID2021063693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Offices of Offshore Incorporations Limited, PO BOX 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Matsui Koshi Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WHITE ANGEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman beralkohol; Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum,

gin, liquers; Minuman beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel;
Minuman brendi; Minuman wine; Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol); bourbon (minuman berlakohol); eggnog
(minuman susu telur) beralkohol; ekstrak minuman beralkohol; liqueurs (minuman beralkohol); minuman beralkohol bersoda;
minuman beralkohol rendah, kecuali bir; minuman beralkohol sebelum dicampur, selain bir; minuman buah beralkohol;
minuman buah beralkohol yang disuling; minuman campuran anggur beralkohol; minuman keras beraroma [minuman
beralkohol]; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; sake (minuman beralkohol); sediaan koktail beralkohol===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:33:52
540   EtiketDID2021063694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sunter Permai Blok E No. 8, Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Bina Maju Tetap Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; alat

untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; 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; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan
(conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau
mengontrol listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:34:52
540   EtiketD222021063696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pringgokusuman No. 9 RT.026/RW.007 Kel. Pringgokusuman, Kec.
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Indrawati Kusumaningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAKITAKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING, HIJAU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Rolade Sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:37:41
540   EtiketDID2021063697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LANBAU NO. 178 RT 005 RW 005, DS.LEUWINUTUG, KEC. CITEUREUP, KAB.
BOGOR 16810, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tangki penukar panas (mesin); alat untuk mendinginkan gas di antara kompresi berurutan, terutama dalam mesin

kendaraan supercharged (inter cooler), yaitu, bagian-bagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar panas untuk pendingin
udara dalam mesin kendaraan; bagian mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin; bagian mesin kendaraan, yaitu
tangki cadangan untuk mendinginkan mesin kendaraan; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas
radiator untuk mesin kendaraan; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin; elemen
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mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; katup air dari logam untuk mengendalikan aliran air
pendingin untuk mesin; kipas pendingin untuk mesin; kondensor untuk pendingin untuk pendingin udara; pendingin minyak
untuk motor dan mesin; penukar panas [bagian mesin]; penukar panas menjadi bagian dari mesin; radiator (pendingin) untuk
motor dan mesin; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; radiator pendingin untuk mesin pembakaran internal; rumah
kipas pendingin untuk mesin mobil; superheaters; tangki air pendingin untuk mesin mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:38:41
540   EtiketDID2021063698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Puri Indah Blok A4 No.1 Desa Beji , Kota Batu, Jawa Timur, 65326
AYU DEWI RENGGANIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ailang.mlg
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (kosmetik)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:41:01
540   EtiketD222021063700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemetiran Lor Gt II/672, Pringgo Kusuman, gedongtengen, Kota Yogyakarta, D.I.
Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55272

Valeria Sri Nawanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 672
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:41:01
540   EtiketDID2021063700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. sisingamangaraja km. 10.8 amplas trae centre Mahoni no.08, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20149

PT. ERA MEDIKA ALKESINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EASYCHECK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH BIRU MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian dari

aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat Potong
Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan
pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat
buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit
dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari bahan
Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing
(pembedahan); Alat kontrasepsi pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP
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tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk
mambantu proses operasi; Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep
berfungsi untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat
medis monitor Ritme jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis
pensil ESU berfungsi untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui
kadar oksigen dalam darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan
seperti lendir dan darah; Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis
transduser berfungsi untuk alat yg digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu
jantung pasien (defibrillator); Alat pemantau Kanker Rahim (Serviks); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient
Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat
pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata
(optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga bagian dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan
bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli
berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat
pengukur kadar  kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan);
Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi
tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk
keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk
penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik
untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat
terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk
keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari
tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat
test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula
(glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada
kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan; Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan
jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu; Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan
instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,  anggota badan, mata dan gigi
palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter
hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika
dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan
untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk
mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening
dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang
digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi;
Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan
medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan atau tempelan pemanas untuk keperluan medis;
Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis;
Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga  perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang
ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam
elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah;
Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol (tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu
dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid); Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin
untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien; Corong untuk digunakan dengan
aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker
tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan
bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas (thermic siphons) untuk keperluan medis dan
perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter panas dan kelembapan untuk aparatus
pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Filter untuk keperluan medis untuk
memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk
keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh
giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk keperluan pembedahan; Gigi palsu;
Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan bedah terdiri dari bahan
buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan; Implan perbaikan tulang
yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Inhaler (alat
medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk
keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan
medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi invasif minimal; Instrumen dan
peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis;
Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengatur suhu untuk
keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen pengukur suhu untuk
penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Instrumen
ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan
sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau,
menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Instrument dan
peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu
pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum fistula; Jarum penguji untuk
keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot rangka tubuh untuk keperluan
medis; Jas untuk operasi; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban
pendukung]; Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk
buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman;
Kantung penyimpan cairan (keperluan pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak
dapat makan (Parenteral Nutrition); Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk
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keperluan medis; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis;
Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda
lime); Katup untuk aparatus pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip
pengaman untuk dot bayi; Klip tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo elektrik (pembedahan);
Kompresor (pembedahan); Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Konektor untuk pelembab,
ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis
dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang
dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk
Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau
kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk
penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah
mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi; Lithotripters; Loader
jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam bidang kedokteran;
MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Mainan seks
(alat bantu seksual); 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 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 Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras
Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi jaringan
periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen);
Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi untuk
membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser fractional C02
yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang mengendur;
Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah (medis);
Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk pemberian
aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata); Otomat
aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk
pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari
implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang digunakan dalam
rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus
pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai optik
untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk
bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah;
Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis
dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk
keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus
untuk tujuan terapi (infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor,
monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data
biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru
(Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman;
Peralatan microdermabrasion; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan
dengan aparatus terapi pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)  untuk digunakan dengan aparatus pernapasan;
Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan
pertolongan pertama; Peralatan pencitraan resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan
pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran
tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung
atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan
neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang
dioperasikan dengan baterai untuk pasien; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan
sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu
pernapasan); Peralatan tomografi untuk keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover
glass, coating slide, object glass, casette embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan
untuk memijat mata; Peralatan untuk menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic
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rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis;
Perangkat Pelindung Mata; Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat
pemberian obat untuk subkutan implan; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung
pernapasan sekali pakai untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat
tabung pernapasan yang dapat disterilkan; Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan
pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-
barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas
10; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu
kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); 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]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan
medis; Probe suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk
keperluan medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang
pengobatan dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan
pernapasan; Ruang pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk
penyangga perut bagian bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; 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;
Scanner CT Sinar-X; Selang infus; Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air
dalam ruang pelembapan untuk aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan
medis; Sensor untuk keperluan medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam
aparatus pernapasan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus
pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; 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; Sistem
tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah);
Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung
pengisi air untuk ruang pelembapan untuk keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan
dengan permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung
udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk
pernapasan dan anestesi; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan
untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans;
Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter
bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor
yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur
beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan
oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi;
Tempelan pendingin berbentuk bantalan atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia;
Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah
sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis;
Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga
untuk orang- orang cacat; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang
limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah
yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu
Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat
di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan
lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan,
frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di
pembuluh darah ke jantung; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat konterpulsasi jantung
eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien
sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan dalam
donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri
untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat
pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat penghisap
luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat perawatan kulit yang
menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi
dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik
frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat ukur
laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan
medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alat-alat dan
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instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk
kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur filter
gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur
vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis;
aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel
induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk
terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk
sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual
kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis;
bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur
untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis;
bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu
rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah dan peralatan medis dan instrumen; bedah
implan terdiri dari bahan buatan untuk digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan
untuk menggantikan jaringan manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk
tujuan medis; benang, bedah; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers
lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit untuk latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus;
botol penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk
tujuan medis; cakram pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk
obat administrasi; cangkok pembuluh darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk
tujuan medis; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan
dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk
tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis
[mainan seks]; cocok exoskeleton robot untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik;
cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT]
aparatur; computed tomography [CT] scanner; corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; cranio-
maksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk
tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis;
dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator
rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk
tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis;
droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking;
ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis; electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx;
electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk
penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; excavator gigi; filter bau
untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk
tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun
bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan
medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; generator frekuensi
tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol pijat; gigi cincin menggabungkan mainan
kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik
untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan;
hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk
kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan
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[prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen;
implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat
dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk
mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea
yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat
dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological;
implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul buatan; implan pintar dengan built-in pasien
pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan
tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakas-
perkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis;
inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector
suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen
akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam
bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi;
instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi
tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen
otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen
pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi
gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan
dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa  tabung drainase, pompa,
selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan
buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan
visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan
medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik
sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk
tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan
implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig
pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban
mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kantong drainase
luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula irigasi untuk
laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan
untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen
medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial;
kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup jantung buatan; katup subkutan
terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki
medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk tujuan medis;
kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat gigi untuk
anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk penggunaan medis;
kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan untuk mengangkat pasien;
kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk tujuan
medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk tujuan medis; klem
panggul; klem panggul darurat; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah untuk keperluan hewan;
koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis,
kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking; kompresi tubuh
ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya; kompresor bedah; kompress payudara; kondom;
kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; konsentrator
oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; korset perut; korset untuk
tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang kolagen di kulit; kosmetik perangkat mikro-tusuk jarum
untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kulit buatan untuk tujuan bedah; kuret;
kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan pasien medis; kursi
prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi
LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser untuk keperluan gigi;
laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk
perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan
bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan medis; legging
kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh ekstremitas;
lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki;
lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi
untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur; lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular; lengan robot
untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal; lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot untuk operasi
laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk operasi
thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk operasi urologi; lengan robot untuk tujuan bedah;
lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal; ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki
kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging [MRI] scanner;
magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi yang terbuat dari paduan keramik; makan
cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; makanan enteral pompa; manset kompresi; masker
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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 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 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; masturbator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata
buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; meja resep untuk
penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); membran timpani buatan;
mendalam bola pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup telinga perlindungan yang
digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan
sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk tujuan medis;
mendukung tennis elbow; mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk
tujuan medis; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin dialisis; mesin
latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan
untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum cangkir untuk
digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor
denyut nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor oksigen untuk keperluan medis;
monitor respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah;
nebulizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk
tujuan medis; nuklir magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan;
ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-
operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk
tujuan medis; panggul sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara
buatan; peak flow meter; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi;
pelindung pendengaran; pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi;
pelvimeters; pemanasan bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi;
pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat
tubuh; pemisah kaki untuk tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu
untuk penggunaan pribadi; pencakar tulang; pendengaran perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan
pertolongan pertama; pengganti tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat bayi untuk penggunaan medis;
penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; pengumban uretra; penis
buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan
medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan
dalam olahraga menembak; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi;
penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan
bedah; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk
pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan
untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan
instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan
lampu LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat
kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak
jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi;
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 bedah kosmetik; peralatan medis dan
instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk
operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk
aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk
digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan
medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk
memfasilitasi inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia;
peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk
menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen
dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang
belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-
zat buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
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peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis klinis; peralatan untuk
mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; peralatan-
peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk
keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; perangkat alat bantu
seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur
mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi tidur dengan
memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat fiksasi ortopedi;
perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents;
perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit;
perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum
kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinar-X,
untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; 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; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung akses uretra; semprot kaleng
[aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan dan bagian-bagiannya
terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat pengukuran], untuk tujuan
medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap menjadi lembaran
inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri dari sistem
perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat
medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
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prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:42:36
540   EtiketJID2021063701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGINDEN INTAN TIMUR V/1A, KEL NGINDEN JANGKUNGAN, KEC SUKOLILO,
KOTA SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT SINAR ALAM ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRONET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : DASAR PUTIH DAN TULISAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyedia layanan komunikasi melalui internet; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia layanan internet [ISP];

menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:45:10
540   EtiketD222021063702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Asem Gede, Terbah, Rt 025/Rw 010, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta

Antok Wijanarko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEGAKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; 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
Kopi Hawai; 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 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan
sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit
cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
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ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi; 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;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-
type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar chicory;
penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:45:24
540   EtiketDID2021063703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Pabean No. 109, RT.01, RW.04, Kejapanan, Gempol, Pasuruan,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

PT. HALIM JAYA SAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NICE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; ban pinggang (pakaian); dasi; kaos kaki; sandal; selop; sepatu; sol sandal; sol sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:45:26
540   EtiketDID2021063704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan Safe and Lock Blok V 3118, Kel. Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo-Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61234

PT SUNGAI INDAH LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Torren
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan

pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air
industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki air plastik; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan air, bukan dari
logam atau dari batu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:45:28
540   EtiketJID2021063705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mal Ambasador Lt. 5, No.5, Jl. Prof. DR. Satrio No.4, Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT Telefast Indonesia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Fastpoint
566 Arti Bahasa : Titik Cepat
591 Uraian Warna : Merah, Kuning Emas, dan Biru Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 39, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyimpanan; penyimpanan dan penanganan barang; penyimpanan sementara pengiriman===

===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; penyewaan bangunan yang dapat
dipindah-pindahkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:45:29
540   EtiketJID2021063706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MPR I/27 Cilandak RT.001 RW.011 Kel.Cilandak Barat Kec.Cilandak Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

IMDAN ACHDA

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 :

: 7:am Coffee Have a great start.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi

(penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; melayani teh, kopi,
coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:47:50
540   EtiketDID2021063707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DDN No. 16, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17843

PT. PERTIWI AGUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALOWELL D3
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk

kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplement; Vitamin
tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; sediaan vitamin; sediaan vitamin D; sediaan zat vitamin; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
tulang; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin; vitamin; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:49:25
540   EtiketDID2021063708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Puri Indah Blok A4 No.1 Desa Beji , Kota Batu, Jawa Timur, 65326
MOCH. NUR PURNOMO P., Ir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAMIRA SNACK
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah Muda, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); kukis (kue kering); makaroni [kue kering]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:49:31
540   EtiketJ222021063709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Sidorejo Gang Nakula E/17, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

Putri Yufiza Atha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dermayu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; 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 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 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

23/09/2021 14:51:09
540   EtiketDID2021063710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DI. PANJAITAN NO.110 RT.067 RW.000 KELURAHAN SUNGAI PINANG
DALAM, KECAMATAN SUNGAI PINANG, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

DESSY HANDAYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kimberly BEAUTY COSMETIC + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Sabun Mandi; 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
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anti-keringat.; Sediaan perawatan 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; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum kecantikan (kosmetik); body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; 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 untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; sabun mandi cair; sabun wajah; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit;
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; sediaan perawatan
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:51:34
540   EtiketJID2021063711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Raflesia B E 11/10 RT 007 Rw 004 Kel Ciakar Kec. Panongan Kab.
Tangerang Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

Misno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAQMIR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH,MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,

pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Pengelolaan data
pelanggan menggunakan basis data komputer; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa penerbitan,
pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; layanan administrasi yang berkaitan
dengan pengelolaan kantong hukum; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan
industri atau komersial; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pengelolaan bisnis
untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan periklanan; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:52:17
540   EtiketDID2021063712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LANBAU NO. 178 RT 005 RW 005, DS.LEUWINUTUG, KEC. CITEUREUP, KAB.
BOGOR 16810, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. INDOCOOL SOLUSI CEMERLANG DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk

keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang udara panas [untuk
keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pendingin udara untuk keperluan
rumah tangga atau industri; Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Bagian untuk peralatan
pendingin udara; Evaporator untuk pendingin udara; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas
untuk penggunaan industri; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk
tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia
yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Lemari
pendingin dan pemanas listrik; Matras-matras pemanas elektrik; Mesin pendingin; Pemanas bantal secara elektrik, bukan
untuk tujuan medis; Pemanas untuk mobil; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan komponen untuk
penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan
perlengkapan pendingin air; Peralatan non-elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pendingin udara, Khususnya
untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; air pendingin; alat
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medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas
dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pendingin udara dan
kipas; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; aparat AC; aparat
AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat dan
instalasi AC; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC;
aparat minuman-pendingin; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas
lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan, listrik; aparat pendingin; aparat pendingin air; aparat pendingin udara;
aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan
untuk tujuan pendinginan; aparatur udara panas; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus
pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; bagian komponen untuk
memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri
bebas teras pemanas listrik; boiler pemanas sentral; boiler untuk instalasi pemanas; dosis katup [bagian dari instalasi
pemanas atau gas]; elemen pemanas; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; evaporator untuk proses
kimia; fans untuk aparat AC; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas;
hibachis [aparat pemanas Jepang]; humidifier untuk radiator pemanas sentral; impeler [bagian dari aparat AC]; instalasi AC
sentral untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi dan mesin pendingin; instalasi pemanas;
instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi
pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; katup air untuk sistem pendingin udara untuk
kendaraan; katup radiator termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari
instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan
gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kerudung untuk aparat AC; kipas
[bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas pendingin; kompor [aparat pemanas]; menara pendingin air; mesin pendingin;
mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit listrik; motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; panci pemanas; panel pemanas inframerah;
pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas
air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri;
pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas
akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered;
pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas
listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium;
pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas
ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas
udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu
perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air
panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol
minuman; pemanas/kipas; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan
atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan,
menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk
mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau
menyuplai air yang dapat diminum; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin untuk tungku; penukar
panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi
untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan pemanas untuk
mencairkan jendela kendaraan; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; piring pemanas; pistol pemanas; radiator
[pemanasan]; radiator pemanas sentral; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu
otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; ruang listrik aparat pendinginan; saringan air pendingin.; sauna
pemanas; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral;
tutup radiator; unit pendingin air; window aparat AC;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:52:44
540   EtiketJID2021063713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MPR I/27 Cilandak RT.001 RW.011 Kel.Cilandak Barat Kec.Cilandak Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

IMDAN ACHDA

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 :

: GARDENCOVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi

(penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; melayani teh, kopi,
coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:53:10
540   EtiketDID2021063714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SISINGAMANGARAJA KM. 10.8 KOMPLEK AMPLAS TRADE CENTRE BLOK
MAHONI NO. 08, Kota Medan, Sumatera Utara, 20149

PT. ERA MEDIKA ALKESINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORMASTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH UNGU KEBIRUAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian dari

aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat Potong
Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan
bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat buangan darah/nanah; Alat
bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk
penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat
kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing (pembedahan); Alat kontrasepsi
pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui
tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis
NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting / memotong
jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat
medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat
medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat medis
tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg digunakan
untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemantau
Kanker Rahim (Serviks); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien
(Pulse meter); Alat pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa
komposisi tubuh; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat
pemeriksa telinga bagian dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah;
Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat penganalisa untuk penggunaan medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak
jantung; Alat pengukur kadar  kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit
(pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat
estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari bahan Grafena (medis);
Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat
pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat listrik portabel
(medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk tubuh untuk keperluan
estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat rontgen untuk keperluan dokter
hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat suntik
untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang
disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis;
Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam mulut hewan; Alat untuk
menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan; Alat untuk terapi magnet;
Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu; Aparat dan instrumen untuk
perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus dan
instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Aparatus listrik pijat
wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu LED; Aparatus pernapasan
medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan
medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit
halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia;
Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka bedah; Bahan cangkok tulang untuk
keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan regeneratif periodontal; Bantal kesehatan
anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan
pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik,
untuk keperluan medis; Bantalan penyangga  perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk
sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan);
Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik;
Boneka cinta [boneka seks]; Botol (tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir
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menstruasi (untuk menyerap cairan haid); Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong
(mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis;
Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain
lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot
untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas (thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter
bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara
untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk
bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis;
Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam
ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk
perhitungan sel darah); Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat
dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan; Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai; Indikator
karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); Inhaler
hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus
dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan medis; Instrumen bedah untuk
menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen
dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit
menular; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik
untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes
sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Instrumen ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan
umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk
mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung,
pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Instrument dan peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk
keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan
pengikat; Jarum bekam; Jarum fistula; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum
suntik untuk rahim; Jas robot rangka tubuh untuk keperluan medis; Jas untuk operasi; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA
STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung]; Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan
medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah untuk donor
darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam
dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kantung penyimpan cairan (keperluan pembedahan); Kantung untuk pemberian
nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition); Kanula Oksigen (untuk keperluan medis);
Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat
untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan
sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Katup untuk aparatus pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat
penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis;
Kompres termo elektrik (pembedahan); Kompresor (pembedahan); Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem
pernapasan; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak
yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan
untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi
toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis);
Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang
operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa
(pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi; Lithotripters; Loader jahit untuk
instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam bidang kedokteran;
MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Mainan seks
(alat bantu seksual); 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 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 Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras
Untuk Terapi; Meja bedah; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan
[medis]; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis
(untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa
make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit
seperti strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk
keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah (medis); Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa
buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien;
Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata); Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK
BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk
ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam
ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam
ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara
dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual
sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian
sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan;
Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai optik untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan
kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang
rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah; Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah;
Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki
bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke
napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse
cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung)
untuk keperluan medis; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus
dibuat untuk keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki,
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mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan
Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk
Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen dokter
hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular; Peralatan
dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat; Peralatan dan
perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah,
medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi
(infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar
kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis
untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan microdermabrasion;
Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan dengan aparatus terapi
pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)  untuk digunakan dengan aparatus pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)
untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; Peralatan pencitraan
resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam
terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi
CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan
sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan
suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang dioperasikan dengan baterai untuk pasien;
Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat;
Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan tomografi untuk
keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette
embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk
menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan
kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata;
Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat pemberian obat untuk subkutan
implan; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus
pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan;
Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan
benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas 10; Perlak untuk bayi yang tidak
berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam
kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); 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]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Probe suhu untuk
keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk keperluan medis;
Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang pengobatan dalam,
dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan pernapasan; Ruang
pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk penyangga perut bagian
bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; 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; Scanner CT Sinar-X; Selang infus;
Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk
aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk keperluan
medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor
untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk
membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan berfungsi untuk alat bantu pernapasan; 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; Sistem tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol
sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat
telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk
pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung pengisi air untuk ruang pelembapan untuk
keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Tabung
sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung udara terkompresi untuk keperluan
medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; Tabung untuk
digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi;
Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil
catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS;
Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis
dan perabot medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur
khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau
bantalan medis untuk terapi moksibusi; Tempelan pendingin berbentuk bantalan atau jel untuk menyerap dan memancarkan
panas mendadak dalam tubuh manusia; Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan
medis; Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai ruang bedah; Tongkat penopang tubuh;
Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk
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keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga untuk orang- orang cacat; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat;
Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat untuk limbah
medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh
mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik;
alas kaki ortopedi; alat bantu Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar
programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk
rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di
ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset di kaki pada fase
diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya secara otomatis
dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung; alat estetika untuk
mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif;
alat kontrasepsi; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat
medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk
pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah
(augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau
rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen
bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga
(stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat
monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembersih untuk
keperluan kedokteran gigi; alat pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan
dengan listrik; alat penghisap luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat
perawatan kulit yang menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan
kerutan kulit; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat
suntik obat; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi
elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak
autis; alat ukur laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh
untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alat-
alat dan instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik
untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; anggota badan, mata dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses
penyapihan anak sapi; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk
digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis,
gigi atau kedokteran hewan; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis; aparat fisioterapi; aparat
fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk tujuan terapeutik; aparat
latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan rehabilitatif medis;
aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk digunakan diagnostik
dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam kedokteran nuklir; aparat
pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk digunakan dalam perawatan
gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis;
aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat
traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat
panas; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur
filter gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur vaksinasi otomatis; aparatus
drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan; aparatus pemantauan denyut
jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis; aparatus pernapasan untuk
pernapasan buatan; aparatus untuk memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar;
aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk terapi rileksasi otot;
aparatus untuk terapi ultrasound; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis;
atomizers dijual kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers
untuk tujuan medis; bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan
gigi; band akupresur untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk
menghilangkan mual; bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan
medis; bantal obat tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan
inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; bantalan perut
untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien; bantu berjalan
untuk tujuan medis; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah dan peralatan
medis dan instrumen; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah
implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk
regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; benang, bedah; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian forceps;
berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit untuk latihan bedah; bola pijat; bor
gigi; botol bayi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi;
busur karbon lampu untuk tujuan medis; cakram pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi;
cangkir hisap luka; cangkir untuk obat administrasi; cangkok pembuluh darah buatan; catgut bedah; cekungan untuk tujuan
medis; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan dalam
pemeriksaan gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio
magnetic untuk tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis [mainan seks]; cocok
exoskeleton robot untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik; cocok exoskeleton robot
untuk tujuan terapi fisik; colposcopes; computed tomography [CT] aparatur; computed tomography [CT] scanner; corong terapi
untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; cranio-maksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; cryo;
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cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk tujuan gigi; cystoscopes; dental dam; depressors lidah;
depressors lidah untuk tujuan medis; dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator hidung;
dilator hidung internal yang; dilator rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari
untuk pemeriksaan; dipan jari untuk tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi;
droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking;
ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis; electrolarynx; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung;
elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel; endoskopi medis kaku; es tas
untuk tujuan medis; excavator gigi; filter bau untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan
medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis;
frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-rematik; gelang
magnet untuk tujuan medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam;
generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol pijat; gigi cincin
menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk tujuan
gigi; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys rumah sakit;
handpieces gigi; hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes;
ice pack untuk kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut;
implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang;
implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen; implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah
yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan
gigi yang terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan
intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan
mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan;
implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological; implan payudara; implan pinggul; implan pinggul buatan;
implan pintar dengan built-in pasien pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang
terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik; implant-implant (yang
ditanamkan) untuk perkakas-perkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual
kosong untuk keperluan medis; inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler
untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan
medis; injector obat; injector suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis;
instrumen akupunktur; instrumen akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen
bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang
belakang; instrumen chiropractic; instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum,
yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan
kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur
dan menampilkan data biometrik, gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk
perawatan bedah dan medis ostomi dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka;
instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul;
instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi; instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi
perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen
medis; instrumen ortodontik; instrumen otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi
yang melibatkan sendi; instrumen pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk
digunakan dalam operasi gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis; intrauterine device untuk kontrasepsi;
irigasi oral untuk digunakan dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa
tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah
terutama terdiri dari bahan buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan
palsu untuk digunakan visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci
luer untuk penggunaan medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum
multishot; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk
injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; jas scrub bedah; jembatan gigi; jempol sampul plastik untuk
mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki
bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban mendukung]; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk
tujuan medis; kantong drainase luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong
urin; kanula irigasi untuk laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur dukungan untuk tujuan medis;
kasur melahirkan; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter
balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial; kateter intravena; kateter kondom; kateter
medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup jantung buatan; katup subkutan terdiri dari bahan buatan untuk implantasi;
kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk
penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi untuk
anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk penggunaan medis;
kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan untuk mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan
kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin
untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip hidung
terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan,
kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; kompresi kaus kaki; kompresi
stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking; kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan
olahraga lainnya; kompresor bedah; kompress payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom
urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan
untuk pembuangan jarum suntik; korset perut; korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk
merangsang kolagen di kulit; kosmetik perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi;
kuarsa lampu untuk tujuan medis; kulit buatan untuk tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi
dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah
untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu
untuk tujuan medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk
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keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut;
laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk
tujuan tetes mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik
dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan
atletik; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk
lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi
dubur; lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular; lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi
ginjal; lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan
robot untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot
untuk operasi urologi; lengan robot untuk tujuan bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal;
ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis;
magnetic resonance imaging [MRI] scanner; magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi
yang terbuat dari paduan keramik; makan cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; makanan enteral pompa; 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 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 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 pelindung untuk penggunaan gigi;
masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker
wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata buatan; medis mikro-
tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; meja resep untuk penggunaan rumah sakit;
meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); membran timpani buatan; mendalam bola pijat jaringan;
mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup telinga perlindungan yang digunakan dalam industri konstruksi;
mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung
pergelangan kaki untuk tujuan medis; mendukung tennis elbow; mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk
tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin dialisis; mesin reflexologi untuk
keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis
untuk mengukur data tubuh manusia; minum cangkir untuk digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain
Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor denyut nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk
dikenakan selama latihan; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan
medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah; nebulizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan
pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; nuklir magnetic resonance imaging [NMRI]
aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; otoscopes;
oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk
tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; panggul sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang;
pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow meter; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan
orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung pendengaran; pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk
digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pelvimeters; pemanasan bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga;
pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis
lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat
listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat tubuh; pemisah kaki untuk tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi;
penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; pencakar tulang; pendengaran perangkat
perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan pertolongan pertama; pengganti tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil;
penghangat bayi untuk penggunaan medis; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi;
pengumban uretra; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis;
penjaga siku untuk tujuan medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga
perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot
aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi; penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan akupunktur; peralatan
analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan
dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan
instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan
dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen medis untuk
perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran
hewan; peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan
mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan
medis; peralatan kedokteran gigi; 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 bedah
kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk
operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan
penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan pemotongan;
peralatan medis untuk karet memijat; peralatan medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes
immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk memfasilitasi inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk
memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia; peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk
mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan medis
untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengobatan
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sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang
belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat buatan; peralatan medis untuk radioterapi
dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan
medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan
selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel
(mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk
mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan olahraga secara manual dioperasikan
untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem
navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien;
peralatan pengujian; peralatan polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan
dalam prosedur pembedahan; peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk
mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; peralatan-
peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk
keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; perangkat alat bantu
seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur
mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi tidur dengan
memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat fiksasi ortopedi; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat
kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents; perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton;
perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan
memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis;
perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual;
perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi [dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang
terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban
dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi; perban ortopedi; perban pendukung; perban
plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam denyut jantung; perforator bedah; perisai
payudara; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi
pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam
perawatan gigi; picks gigi, selain untuk penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat genggam; pijat aparat
kembali; pijat aparat leher; pijat aparat non-listrik; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat
shiatsu bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pisau bedah; pisau bedah listrik untuk
keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; pita pengikat
untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk keperluan medis; pompa ekstraksi
racun; pompa payudara; pompa payudara tangan dioperasikan; pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung
guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis;
portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe
lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul;
prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay;
pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu /
pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints
keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir;
retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang; robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin
serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot
terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat;
rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan
medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk
perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk
tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; 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; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan
medis; selubung akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul implan dan
bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat
telinga untuk perlindungan terhadap kebisingan; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk
digunakan dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel perawatan pasien; tabel prosedur medis; tabung bukal; tabung
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dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk
memberikan reagen; tabung kapiler untuk sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung
tympanostomy; tabung untuk bernapas yang digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk
digunakan dengan kanula; tabung untuk digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali
tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi; tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan
medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang
dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi
kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu; tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer
inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis;
thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator; tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis;
tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban;
tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat
administrasi; tubing medis untuk transfusi; underpads; underpads pakai; urinal [untuk tujuan medis]; usungan medis; usungan,
roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan
atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis; vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat
rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus
disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk
tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:54:07
540   EtiketJID2021063715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gran Rubina Business Park Lantai 18
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BEKS GEROBAK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEKS MADURA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEKS : bagian dari nama pemohon.
MADURA : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Oranye dan Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa

konsultasi manajemen bisnis; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa periklanan 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; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi
mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang
dan jasa orang lain; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan ritel
yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke
situs web ritel online orang lain; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penjualan makanan dan minuman
secara online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan
kantor; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring
dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; 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 iklan, pemasaran dan promosi;
layanan pemasaran untuk orang lain; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penyebaran materi
pemasaran; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 14:57:24
540   EtiketDID2021063716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Eka Warni III No. 7 - D KL III Medan Gedung Johor Medan Johor Medan
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, 20144

Diah Lukitoningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MAVKA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein

susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; 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 kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman pelangsing; Minuman suplemen berbahan baku
herbal; Minuman suplemen dari madu; 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 kesehatan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin;
Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; bahan-bahan
yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; campuran minuman
suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran
minuman suplemen makanan diet; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman tambahan makanan diet; sabun obat;
sabun obat untuk tubuh; sabun tubuh yang diberi obat; 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,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:00:11
540   EtiketJID2021063717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gran Rubina Business Park Lantai 18
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BEKS GEROBAK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEKS MADURA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEKS : bagian dari nama pemohon.
MADURA : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Oranye dan Merah.
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, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Kedai; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan
layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan pemberian nasihat dan
informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Penyediaan fasilitas dapur; Warung makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa memasak makanan; kafe; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
snack-bar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui
situs web; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:00:29
540   EtiketDID2021063718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yudistira B-7 Grogol Indah RT 001 RW 015 Kel. Telukan Kec. Grogol Kab.
Sukoharjo JawaTengah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

Muhammad Hamzah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NURISAE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:02:09
540   EtiketDID2021063719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT DALAM BLOK A-8 S, RT.015, RW.008, KEL. PENJARINGAN, KEC.
PENJARINGAN, JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14440

WILLIAM ANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Uus Mulyaharja S.E., S.H., M.H.
MAESTRO PATENT INTERNATIONAL  Komplek Ruko Villa Melati Mas Blok SR 15
No 25 Serpong

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMAIKU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial;

bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu olahan [bumbu]; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam
untuk memasak; garam yang bisa dimakan; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; rempah-
rempah; rempah-rempah bubuk; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:04:47
540   EtiketDID2021063720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PINANGSIA TIMUR NO.4 HH 4II, TAMAN SARI JAKARTA BARAT, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HE JINGHUA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEIRENYU TOOLS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci pas [perkakas tangan]; gunting dapur; gunting

serbaguna; kunci L; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci roda; kunci-kunci monyet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:05:12
540   EtiketDID2021063721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Melati Mas Blok E8 No. 2B RT 012 RW.008 Jelupang Serpong Utara Kota
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323

Widy Tan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWR ROSE SCENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih ,merah dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:08:33
540   EtiketJID2021063722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III No. 22, Kav, 21, RT 004/RW 011,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Ruben Samuel Onsu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Martina Tambunan S.H.
Tamara Center, Suite 402, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDIA ONSU PERKASA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Ungu, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi,

dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan
konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan
media selular dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Penyediaan forum hiburan
secara online; Streaming konten media digital di Internet; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; layanan
telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi, yaitu transmisi
data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; penyedia konten multimedia melalui internet; penyiaran dan streaming konten media
audio-
visual; 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; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; streaming materi
audio dan video di Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, audio, video dan file multimedia,
termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi konten multimedia melalui
Internet; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:08:53
540   EtiketJID2021063723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III No. 22, Kav, 21, RT 004/RW 011,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Ruben Samuel Onsu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Martina Tambunan S.H.
Tamara Center, Suite 402, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDIA ONSU PERKASA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Bitu, Ungu, Jingga
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 hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video
dan podcast 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); Jasa
pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten
hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa produksi pertunjukan; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan
program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan
program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita
hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; Layanan perencanaan pesta; Produksi program multimedia; jasa hiburan berupa jasa produksi konten
hiburan multimedia; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan
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visual yang berhubungan dengan musik; layanan reservasi untuk hiburan; produksi acara komedi; produksi film dan drama
Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video,
program radio dan televisi; produksi hiburan audio; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang
berkaitan; produksi musik; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan teater;
produksi podcast; produksi program televisi; produksi rekaman audio; produksi rekaman suara dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:10:01
540   EtiketDID2021063724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan raya klampis timur , pasar klampis , belakang sekolah smpn 1 klampis,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Firda Ningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FN beauty glow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : beauty glow = kecantikan bersinar
591 Uraian Warna : warna emas artinya : melambangkan kekuatan, kesehatan dan kesabaran
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; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; 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; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair badan; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka;
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,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); 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; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; 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 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, lotion dan gel; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; 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 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 keperluan kosmetik;
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; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
memijat minyak dan lotion; minyak dan lotion penyamakan matahari; pewarna lotion untuk rambut; produk sabun; sabun
batang; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk
batangan; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk
mandi kaki; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun non-obat untuk wajah; sabun 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; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim
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tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu
wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; 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, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:10:04
540   EtiketDID2021063725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

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 :

: TANSKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TANSKIN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:10:58
540   EtiketJID2021063726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

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 :

: TANSKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TANSKIN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===belanja online; layanan pemesanan online; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,

pakaian dan aksesoris; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:11:10
540   EtiketJID2021063727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Blandongan No.28 D Rt.006 / Rw. 001, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11220

DHARMA SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDO SIGN & LED EXPO
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 : ===Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Penyediaan informasi komersil; jasa periklanan; jasa periklanan dan

manajemen; konsultasi bisnis; konsultasi manajemen perusahaan; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan
komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan ruang iklan; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan===

Halaman 293 dari 424



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:11:28
540   EtiketJID2021063728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MULYOSARI UTARA 9/10 RT 009/RW 001, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
NURUL INTAN PERMANASARI, S.KG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FATLOSS REPUBLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, ABU-ABU dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Instruktur; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di

bidang kebugaran dan latihan fisik; instruktur olah raga; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau
latihan; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management)
kondisi medis kronis; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas
kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan
olahraga; menyediakan fasilitas senam; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; pelatihan
kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; penyelenggaraan kelas fitness===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:11:40
540   EtiketJID2021063729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

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 :

: TANSKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TANSKIN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kulit; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; layanan perawatan

kosmetik untuk tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:13:16
540   EtiketDID2021063730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEMERU 15, RT. 003/RW. 015, KEL. CITRODIWANGSAN, KEC. LUMAJANG,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67312

RISKY KUSUMAWARDHANI

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 :

: RISKY GRIYA AYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RISKY GRIYA AYU = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah muda dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:15:01
540   EtiketJID2021063731
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JANUR KUNING 1 BLOK WF I/2 RT.007 RW.015 KEL. KELAPA GADING
TIMUR KEC. KELAPA GADING - JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240

SUGANTO GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bungks
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Dongker, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman;

Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; katering makanan dan minuman; layanan
makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan yang menawarkan makanan dan minuman
untuk dibawa pulang; memasok makanan untuk konsumsi segera; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; persiapan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:21:14
540   EtiketD012021063733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. AMD Manunggal XLI No. 120 Cot Mesjid  Kecamatan Lueng Bata Kota Banda
Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, 23122

PT. COCONITE CORPORINDO UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCONITE TEETH WHITENING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===pasta gigi; pasta pemutih gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:22:34
540   EtiketDID2021063734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Dadap RT 001 RW 005, Kelurahan Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15211

Agus Yadi Kiung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMIKO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RUMIKO : Melambangkan kecantikan
591 Uraian 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; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Cairan harum untuk tubuh;
Kondisioner cair (kosmetik); 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;
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; Lipstik berbentuk pasta; Losion dan serum;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Pembersih untuk badan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna untuk rambut, sampo; 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; Sabun Mandi; Sediaan
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Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; 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 tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi
pancuran (shower); Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan tabir surya
kosmetik; 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 Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum bibir; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-
penuaan; Toner cair (Kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada
wajah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balsem bibir tanpa obat; bedak tubuh;
deodoran tubuh; esens tubuh; gel pelindung rambut; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; hidrogen peroksida untuk digunakan
pada rambut; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; 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 kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelurus
rambut; krim tubuh; lipstik; losion untuk tubuh; lotion pelindung rambut; lulur; lulur kosmetik; 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 tubuh; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab tubuh; penetral untuk pengeritingan permanen; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perawatan
pelurusan rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun
tubuh; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengeriting rambut; sediaan perawatan kuku
kosmetik; 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; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna
rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan tubuh; serum
bulumata; serum kecantikan; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum wajah;
toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:22:39
540   EtiketDID2021063735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Pondok, RT/RW 003/003, Desa Sendang, Kec. Jambon, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur, 63456

CV. BRIVA JAYA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, hitam, merah dan kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:23:30
540   EtiketDID2021063736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Melati Mas Blok E8 No. 2B RT 012 RW.008 Jelupang Serpong Utara Kota
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323

Widy Tan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWR +LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, merah, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:25:45
540   EtiketDID2021063737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DDN No. 16, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17843

PT. PERTIWI AGUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALOWELL E
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi untuk

digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
mukosa; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur
epidermis; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi
tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen vitamin, mineral
dan nutrisi; Suplement; Vitamin tanpa resep; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; sediaan dermatologis untuk
penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk perawatan
kulit; sediaan vitamin; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin;
suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis;
suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen tambahan dan
vitamin; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; vitamin; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural struktur
epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk
orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:29:13
540   EtiketJID2021063738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Mahkota Ancol Blok D No. 18-19 Jl RE Martadinata, Kel. Pademangan Barat,
Kec. Pademangan-Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420

PT HNR PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Monkey
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
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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
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan alat - alat
berkemah; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; 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; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam
wanita; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko
yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; 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; 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; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel
untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:30:22
540   EtiketDID2021063739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jaksa Agung Suprapto I Baru/70-B RT.004/002 Desa Sidokumpul Kecamatan
Gresik Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61111

Lutfianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALON DA'I + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopiah; Songkok (Peci); Tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:31:09
540   EtiketDID2021063740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Kencana II G-18 RT 1 RW 12 Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61177

Muhammad Hery Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HJN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tutup kepala; alas kaki; jaket [pakaian]; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:36:07
540   EtiketD222021063741
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Danukusuman GK 4/1183 RT.013/RW.004 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55225

LAURENTINA LINUWIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JI-PONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue-kue; Makanan yang mengandung tepung; arem-arem; pastel; roti*; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:41:05
540   EtiketDID2021063743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. As-sakinah Ujung, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
SITI NURBAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: batik bono
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hijau Muda, Hijau Tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:44:28
540   EtiketDID2021063744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kuala Panduk, RT. 008/RW. 003, Kel/Desa. Kuala Panduk, Kec. Teluk Meranti,
Kabupaten Pelalawan, Riau

T. Indra Mulyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: foresbi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar madu;

Olesan manis (madu); gula madu herbal; madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard;
madu untuk makanan dan minuman; tablet madu herbal [permen]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:44:54
540   EtiketDID2021063745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. RAIS A. RAHMAN KOMP. PAWAN PERMAI NO.C13 RT.001/RW.022 KEL.
SUNGAI JAWI  KEC. PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN
BARAT, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

LA JU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : ULTRA TEXOil DAN LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH - KUNING - HITAM - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air Radiator; Bahan bakar aditif; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; Minyak rem dan kopling; Sediaan untuk

memadatkan (tempering) dan mematri (solder); Senyawa kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; aditif deterjen untuk
oli motor; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif pelumas; aki zuur (untuk menambah listrik);
alcohol; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; antibeku untuk radiator kendaraan; bahan kimia
Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia pengelasan; bahan kimia tambahan untuk bahan
bakar petrol, gasolin dan motor; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk industri sediaan
untuk mencegah korosi; bahan kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi; bahan kimia
untuk pendingin radiator; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan
kebocoran radiator; cairan kimia untuk pembersih karburator; minyak rem; minyak rem hidrolik; pelarut; pembersih carbon
untuk mobil; penghancur/pembersih kerak karbon; perekat; perekat untuk kendaraan bermotor; sealant tusukan ban; sediaan
antibeku; sediaan kimia tahan api; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan logam; sediaan kimia untuk pembersih rem;
sediaan kimia untuk tujuan ilmiah; sediaan pelunakan logam; sediaan pemadaman api; sediaan pengerasan logam; silicon
silane===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:52:20
540   EtiketJID2021063746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pasar Baru Timur Dalam No. 13, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10710

Anne Limena

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bistro 9 ( sembilan )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Silver, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; stan penjualan roti-roti; toko

roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:54:33
540   EtiketDID2021063747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DDN No. 16, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17843

PT. PERTIWI AGUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALOWELL KIDS IMUNO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Produk dan sediaan farmasi;

Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan
untuk tujuan perawatan kesehatan; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan untuk keperluan
medis; Suplement; Zat mineral untuk keperluan medis; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; ekstrak herbal untuk keperluan medis; imunostimulan; obat-obatan
berbahan baku herbal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit virus; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; suplemen dan sediaan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:54:41
540   EtiketDID2021063748

730 Nama Pemohon : JENNIFER SIONA DJAJA PRANOTO
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Alamat Pemohon : Babatan Pantai Utara 14 / 1 SBY, RT.006 RW. 001, Kel/Desa Dukuh Sutorejo, Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LCCA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, coklat, coklat muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Ayam olahan ; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Dendeng ikan; Hasil laut seperti cumi-cumi,

kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Ikan olahan dalam kaleng;
Keripik tahu; Nugget tempe; Olahan ayam kampung; Pepes Tempe; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Sediaan kacang; Serundeng; Siomay; Sosis; Tahu; Tahu Bakso; abon ikan; bakso; bebek beku; daging olahan asap; dendeng;
ikan beku; ikan kering; kaldu beku; keju; keripik tempe; mentega; minyak wijen; produk ikan olahan; salmon (ikan), tidak hidup;
santan bubuk; telur asin; telur olahan; tempe; tempura daging; udang beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 15:54:48
540   EtiketDID2021063749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-5, Utajima 4-chome,
Nishiyodogawa-ku, Osaka,
Japan

Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico 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 :

: ALMOND KOKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ALMOND KOKA : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Minyak yang dapat dimakan; Susu protein; Telur; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran yang

diawetkan; buah dan sayuran yang dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; compotes (hidangan penutup); daging,
diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; ikan olahan; ikan, diawetkan; jeli, selai;
lemak yang bisa dimakan; minuman berbahan dasar susu almond; produk daging olahan; produk ikan olahan untuk makanan
manusia; protein makanan untuk konsumsi manusia; protein susu untuk konsumsi manusia; sup kari yang sudah dimasak;
susu; susu almon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:00:00
540   EtiketDID2021063750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Offices of Offshore Incorporations Limited, PO BOX 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Matsui Koshi Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABURAGE
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 : ===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 wafer berlapis cokelat; kukis (kue kering); liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan
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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 tepung; 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 bergetah; 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; tepung beras; tepung jagung; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi; toffee (gula-
gula); wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:04:17
540   EtiketDID2021063751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-5, Utajima 4-chome,
Nishiyodogawa-ku, Osaka,
Japan

Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico 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 :

: glico, ALMOND KOKA, Karakter huruf Jepang  almond koka, Karakter huruf Jepang nomu almond +
Lukisan

Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : glico : bagian dari nama pemohon.
ALMOND KOKA : merupakan suatu penamaan.
Karakter huruf Jepang dibaca almond koka : merupakan suatu penamaan.
Karakter huruf Jepang dibaca nomu almond : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Coklat, Krem, Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Minyak yang dapat dimakan; Susu protein; Telur; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran yang

diawetkan; buah dan sayuran yang dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; compotes (hidangan penutup); daging,
diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; ikan olahan; ikan, diawetkan; jeli, selai;
lemak yang bisa dimakan; minuman berbahan dasar susu almond; produk daging olahan; produk ikan olahan untuk makanan
manusia; protein makanan untuk konsumsi manusia; protein susu untuk konsumsi manusia; sup kari yang sudah dimasak;
susu; susu almon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:04:30
540   EtiketDID2021063752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULOKAMBING II NO. 20, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930

PT MAHAKAM BETA FARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WASGON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan farmasi; jamu untuk membantu meringankan wasir; obat-obatan antibakteri; obat-obatan untuk keperluan

medis; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk
sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit pencernaan; sediaan untuk mengobati wasir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:05:31
540   EtiketDID2021063753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Warinoi Timur V, Cluster Griya Warinoi Kav. 9, Bunulrejo, Kota Malang, Jawa
Timur

Laksita Utama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIEZGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Orange, Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Vitamin rambut; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial]; sediaan perawatan kulit yang

menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal===
===Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman suplemen dari madu; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Suplemen makanan (supplement
diet); Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen yang mengandung vitamin
C; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa
kapsul; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk
keperluan pengobatan atau terapi; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; sediaan farmasi
untuk alergi racun lebah madu; sediaan vitamin; suplemen diet propolis; supplemen makanan untuk keperluan medis; tablet
hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet vitamin; tetes vitamin; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan suplemen
vitamin===
===propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:05:44
540   EtiketDID2021063754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Berlian I No. 12 RT 5 / RW 11, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Rizky Arief Dwi Prakoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: frutherapy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Anggur (bir), tanpa

fermentasi; Bir (minuman tanpa alkohol); Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan;
Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  untuk membuat minuman;
Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman jus buah; Minuman non-alkohol
bervitamin (bukan untuk medis); Minuman sari sayuran; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sirup; air minum
dalam kemasan; air yang dimurnikan; air yang diperkaya nutrisi; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; jus
kurma madu; minuman berprotein; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman dengan penambah aroma;
minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman nabati; minuman ringan tanpa-
karbonasi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman
yang diperkaya nutrisi; sari buah tanpa alkohol; sirup; smoothie; soda krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:05:55
540   EtiketDID2021063755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa taman bandara C-3, No.3, RT.005/RT.009, Kabupaten Tangerang, Banten,
15211

Toni Firmansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sinar12.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9, 42
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan
informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform
penjualan secara daring/e-commerce===
===layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan
layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya===
===Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce===
===Jasa penyediaan otentikasi pengguna untuk transaksi e-commerce; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan
desain situs web untuk e-commerce; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan
perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan jasa autentikasi
pengguna dalam transaksi e-commerce; hosting platform e-commerce di Internet; konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang
digunakan di bidang e-commerce; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemrograman
perangkat lunak untuk platform e-commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:09:12
540   EtiketJID2021063756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Offices of Offshore Incorporations Limited, PO BOX 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Matsui Koshi Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ULTRA
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; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman;

Kedai; Restoran; kafe; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:10:53
540   EtiketDID2021063758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Komplek Migas I No.52 C Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat
RISMA REGINA SITANGGANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GIES & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GIES = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Ungu, merah muda, dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gamis pria; Gaun malam; Gaun prom; baju batik; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; gamis; gaun; gaun

[pakaian bisnis]; gaun pesta; gaun rajut; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja rajutan; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:18:56
540   EtiketJID2021063759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.CILALLANG JAYA NO.47, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
ADY SUSILO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Rumah Jajanan Indonesia
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hitam, putih, coklat dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Layanan

pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam
goreng, ayam krispy; delicatessens [restoran]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; persiapan makanan dan
minuman; restoran, bar dan layanan katering; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:19:01
540   EtiketDID2021063760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto Km. 3, Gg. Dewi, No. 36 B RT 002/RW 001, Kel. Uwung Jaya, Kec.
Cibodas, Kota Tangerang, Banten., Kota Tangerang, Banten

PT. GLOBAL ADITAMA SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suwantin Oemar S.H
LAW FIRM ALI IMRON & PARTNERS  Ruko Golden Madrid I, No. 12 BSD City
Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten  15318

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Attaccanti
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Attaccanti (bahasa Italia) artinya dalam bahasa Indonesia artinya ke depan
591 Uraian Warna : Putih diatas Warana Dasar Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Pria; T-shirt; T-shirt dengan logo; T-shirt

lengan panjang; T-shirt lengan pendek; baju; baju olahraga; baju untuk orang dewasa; celana olahraga; celana panjang
[pakaian kantor]; celana pendek; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pria; kaos; kaos
oblong; kaos singlet; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kemeja; kemeja
[pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja lengan pendek; kemeja tenis; kemeja untuk pria; pakaian; pakaian jadi; pakaian
olahraga; pakaian tenis; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:20:24
540   EtiketDID2021063761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petojo Melintang No. 17, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT DJEMBATAN DUA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STARDEC DECAWELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat pengukur tekanan darah arteri;

Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah);
Thermometer; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; nebulizers untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; perangkat medis untuk
mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; pompa payudara listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:29:20
540   EtiketDID2021063762

730 Nama Pemohon : DONBOSKO LUMBANTUNGKUP
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Alamat Pemohon : Kp Gardu Sawah RT.001/RW 001
Kel. Kalijaya Kec. Cikarang Barat
Kab. Bekasi - Jawa Barat

, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
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 :

: Dhon.id & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kulit sintetis; dompet; dompet saku; dompet travel [tas]; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; ransel; ransel [tas

sekolah Jepang]; ransel sekolah; tas (trunk) bepergian; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas belanja dua roda; tas belanja
terbuat dari kulit; tas bepergian; tas berpergian; tas olahraga; tas perjalanan; tas pullman; tas punggung anak; tas suvenir; tas
tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan, dompet dan dompet; tas untuk bepergian dari
kanvas; tas untuk bermalam; tempat tiket dari kulit; train case (tas)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:38:37
540   EtiketDID2021063764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAMPUNG CITAMPELE RT03 RW04 MENTENG SARI, KECAMATAN CIKALONG
KULON, CIANJUR 43291 , INDONESIA, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43291

PT PRIMA WIDODO MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIMA WIDODO MAKMUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, PUTIH, HITAM, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Beef Burger; Chicken Burger; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging sapi angus; Daging sapi

muda; Dendeng ikan; Kaldu daging sapi; Sate Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Sosis; bakso; bakso ayam; bakso ikan udang;
bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso sapi; bakso sosis (adonan
bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis sapi; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging
burger; daging ham sapi; daging sapi; daging sapi asap; dendeng; dendeng ayam; frankfurters [sosis]; hidangan pembuka
kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; knockwurst (sosis); makanan bento terbuat
dari daging/ayam; mortadella (sosis); nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; roti
burger ikan; roti daging sapi; sosis; sosis asap; sosis daging; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis koktail; sosis
vegetarian; wieners [sosis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:41:07
540   EtiketDID2021063765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tekno BSD Blok M No. 7, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314
PT. Niaga Juliana Shafira

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JSGOLD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Logam mulia dan campuran
logam mulia; logam mulia; logam mulia batangan; 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;logam mulia;gantungan kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi
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dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:42:14
540   EtiketJID2021063766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Intercon Plaza 06, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT SAGALA SUPRA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIVIEN PAN-ASIAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Gerai penjualan makanan dan minuman; administrasi urusan bisnis; jasa

ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; layanan administrasi bisnis
untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemesanan online; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran;
manajemen penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi; pemasaran media sosial;
pengembangan strategi bisnis; perencanaan strategis bisnis; promosi online jaringan komputer dan situs web; toko online;
toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:44:28
540   EtiketDID2021063767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boelevard Palem Raya No.1825 Rt.006/ 008
Lippo Karawaci
Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua
Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten

HENGKY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHURROS WORLD & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Merah, Kuning, Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; cakwe/cakue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:46:51
540   EtiketJID2021063768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.RAYA TAPOS NO.99 RT.002/002 KEL. CIMPAEUN KEC. TAPOS  KAB.DEPOK
JAWA BARAT , Kota Depok, Jawa Barat, 16513

MUHAMMAD DAUD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHARLY KUSTIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam.Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi film; layanan karaoke; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan layanan karaoke; menyediakan peralatan

karaoke; penyewaan mesin karaoke; produksi film di studio; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan
televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi rekaman suara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:51:15
540   EtiketJID2021063769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Intercon Plaza 06, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT SAGALA SUPRA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIVIEN PAN-ASIAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa penyediaan minuman dengan boba; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan kantin;

layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:52:12
540   EtiketDID2021063770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jati Selatan Suvarna Sutra RT. 002/RW. 002, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan
Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten

DIAJENG SUARSI MULIAWATI

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 :

: JOLEIGH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelangsing (kosmetik ); Gincu; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner; Losion perawatan kulit; Pewarna dan cat

rambut; Produk perawatan kulit; Sabun; Sampo; Warna alis; air lavender; alis palsu; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik;
bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bola kapas untuk keperluan
kosmetik; bulu mata palsu; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cat kuku; celak mata; deodoran untuk manusia atau
untuk hewan; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik untuk hewan; krim kosmetik; krim pemutih kulit; kuku palsu; lilin untuk keperluan kecantikan; losion
kosmetik; losion untuk rambut; lulur; maskara; masker kecantikan; minyak esensial; minyak wangi; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pelembab; pelembut kain; pemutih cucian;
penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang noda; pengkilap bibir; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut
dan kuku; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna
kosmetik; pewarna rambut; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; rias wajah; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeriting rambut; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perendaman cucian; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; serum kecantikan; stiker nail art; susu pembersih; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik;
tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; wewangian; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:54:08
540   EtiketDID2021063771

730 Nama Pemohon : Datadog, Inc.
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Alamat Pemohon : 620 8th Avenue, 45th Floor, New York, NY 10018
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno  Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DATADOG + Bits Logo (Color)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan,

mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta
melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting
piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan
komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan
data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik;
layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 16:55:58
540   EtiketJID2021063772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boelevard Palem Raya No.1825 Rt.006/ 008
Lippo Karawaci
Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua
Tangerang
, Kabupaten Tangerang, Banten

HENGKY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHURROS WORLD & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Merah, Kuning, Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafetaria; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa restoran; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:07:56
540   EtiketDID2021063773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum BDS II Blok B No. 08 RT. 036/RW. 000, Kelurahan Sungainangka Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

RINDYANTIKA GUANTO

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 :

: meisje
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah muda, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelangsing (kosmetik ); Gincu; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner; Losion perawatan kulit; Pewarna dan cat

rambut; Produk perawatan kulit; Sabun; Sampo; Warna alis; air lavender; alis palsu; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik;
bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bola kapas untuk keperluan
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kosmetik; bulu mata palsu; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cat kuku; celak mata; deodoran untuk manusia atau
untuk hewan; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik untuk hewan; krim kosmetik; krim pemutih kulit; kuku palsu; lilin untuk keperluan kecantikan; losion
kosmetik; losion untuk rambut; lulur; maskara; masker kecantikan; minyak esensial; minyak wangi; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pelembab; pelembut kain; pemutih cucian;
penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang noda; pengkilap bibir; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut
dan kuku; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna
kosmetik; pewarna rambut; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; rias wajah; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeriting rambut; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perendaman cucian; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; serum kecantikan; stiker nail art; susu pembersih; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik;
tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; wewangian; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:18:53
540   EtiketDID2021063775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nias IV / 4 Semarang RT.005 RW.004, Karangtempel, Semarang Timur, Kota
Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232

IVONE WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUNMO + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Berondong; Berondong jagung; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Es Konsumsi; Kecap;

Kecap asin; Kecap manis; Kue Dadar Gulung; Kue Gulung; Kue kering (pastri); Kue lumpia; Kue-kue; Kulit lumpia; Lumpia
basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa (selain minyak essensial)
untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Tortila gulung diisi potongan ayam; biskuit; bumbu masak; coklat;
cuka; donat; es krim; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; garam; gula; irisan kue [kue kering];
kerupuk; kopi; kue basah; kue bolu; kue tart; kue, biskuit, kue kering; lumpia; lumpia pisang; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makaroni; minuman teh; pai daging; panekuk; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; pizza;
puding; roti*; sambal; saos; teh; vanili===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:24:12
540   EtiketDID2021063776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Ratu Indah I6/15 RT. 006 RW. 010 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk Jakarta
Barat 11510 DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Francisco Kevin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOMECOOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : -
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu siap saji; Kecap; Mie; cuka; garam; gula; madu; rempah-rempah; saus; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:26:21
540   EtiketJID2021063777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANYAR TIRTOMOYO 3/11, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
AMELIA SIDIK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WHITESPACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ruang Putih. Wadah Kosong.
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus secara online; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya,

kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa persewaan gedung; Jasa persewaan
ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online;
Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan
acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Ujian pendidikan secara online; jasa-jasa pendidikan dan
hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; layanan penilaian
pendidikan online; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; persewaan barang
cetakan; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan rekaman suara dan rekaman video; publikasi materi multimedia
online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:27:37
540   EtiketDID2021063778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Imperium Lt.30, Jl.HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Federasi Kempo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nataly Vera Grace Nilawaty Aritonang S.H.
Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR. Rasuna Said Kavling I Kuningan Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Federasi Kempo Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih; Merah, Putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian untuk olahraga; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek

atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket,
kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana
pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup
kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan
angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan
sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga,
sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah
mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian seragam; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; seragam; seragam olahraga; seragam seni bela diri; topi
olahraga; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:31:25
540   EtiketDID2021063779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PALEM I RT 006 RW 008, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NOVA NOVIANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BELLASHOESJKT
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : SEPATU BELLA
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH MUDA, ABU MUDA DAN KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 25
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; Benang Jahit Kulit; Dompet; 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 paspor; 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; 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 untuk penyimpanan hairdryer; Kantong
untuk penyimpanan sendal selop; 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; 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, 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; 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, 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 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 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 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 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
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belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; 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 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; 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;
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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
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
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 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
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===
===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.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
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sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; 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; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; 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 kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; 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;
Cepiau; 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]; 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 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 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
Halloween dan kostum topeng; 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; 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); 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 bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; 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 karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; 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 olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
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, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
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tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); 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; SARUNG PELEKAT; 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; 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 tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); 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 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 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; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk
manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby;
atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi;
atasan bersalin; 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 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; 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;
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baju santai; 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; 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 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; bulu [pakaian]; bulu menjadi
pakaian; bulu tiruan [pakaian]; 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 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 bayi; celana pendek berjalan;
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 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; 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 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 yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; 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]; hal-hal lain; 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; 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; 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, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; 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 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 paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; 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
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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 baju pria; 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 empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf;
kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; 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
[pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah];
kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; 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 tidur; masker wajah musim dingin [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; 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 atasan dari bulu; 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 bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; 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 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 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
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 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 wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
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hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; 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; 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; 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; 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 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; 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 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 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 pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; 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; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate;
seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
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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 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; tas boot snowboard; tas kain non woven; 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 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

23/09/2021 17:33:02
540   EtiketJID2021063780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANYAR TIRTOMOYO 3/11, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
AMELIA SIDIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lia s.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : lia s. Merek & Desain
591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online

melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Produksi film iklan dalam bentuk
videotape/rekaman video; administrasi dan manajemen hibah penelitian; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk
mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-
pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis data penelitian
pasar dan statistik; desain logo iklan; hubungan Masyarakat; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran,
merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan
aksi pasar ritel; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan berbasis langganan menampilkan musik
dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan branding perusahaan; layanan pemasaran dan branding,
yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; mengatur
dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas
virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; penelitian dan analisis
efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian konsumen; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan
teks publisitas dan iklan; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat
diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya;
perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:34:59
540   EtiketDID2021063781

730 Nama Pemohon : SD BIOTECHNOLOGIES CO.,LTD.
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Alamat Pemohon : 66, Magokjungang 8-ro 1-gil, Gangseo-gu, Seoul, 07793
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anisa Ambadar S.H., LL.M.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: salironic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : salironic merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker (kosmetik); Masker Wajah; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi

pancuran (shower); Sediaan toilet tidak mengandung obat; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; dandan; gel wajah
[kosmetik]; kosmetik; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim kecantikan; make-up
untuk wajah dan tubuh; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; pelembab; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang
intim, tanpa obat; pembersih wajah; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; toner untuk penggunaan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:36:58
540   EtiketJID2021063782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA KUPANG INDAH NO 9 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60189
PT GIGA VISTA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUBII PROPERTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, ORANYE DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemasaran hotel dan real estate; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-

pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur
perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; analisis pemasaran real estat; iklan real estat; manajemen penjualan real
estat; pemasaran real estat; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara
daring/e-commerce; pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual===
===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; Jasa
penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan,
peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan,
dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan,
sewa dan manajemen properti perumahan; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; broker properti komersial;
investasi properti dan layanan manajemen; jasa agen real estat; jasa pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain;
manajemen properti real estat; manajemen real estat dan properti; memberikan informasi real estat===
===menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:37:48
540   EtiketDID2021063783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kartika 6/14, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
A. RUDY SOEJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARHABAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Penyangga rokok; Pipa rokok; Rokok elektrik; Tembakau, baik yang diproduksi atau

tidak diproduksi; cerutu; corong rokok; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; kotak
rokok; pemantik rokok; pengganti tembakau; perangkat merokok elektronik; pipa merokok elektronik; rokok; rokok elektronik;
rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:40:17
540   EtiketJID2021063784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANYAR TIRTOMOYO 3/11, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
AMELIA SIDIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lia s.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : lia s. Merek & Desain
591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; 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;
Penelitian di bidang manajemen strategis; desain grafis; desain interior; desain kemasan; desain, selain untuk tujuan iklan;
disain furnitur; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa penelitian dan desain; kontrak
sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan
akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang keahlian organisasi atau seseorang; pembuatan konten digital
pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program komputer; penelitian arsitektur; penelitian produk; penelitian,
desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola data; pengujian teknis dan layanan kendali mutu; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:43:16
540   EtiketDID2021063785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Pasuruan Purwosari KM.10-11, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan

PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TROJ8N
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, hijau, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu; filter rokok; kertas rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok mentol; rokok

putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:53:46
540   EtiketDID2021063786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TUNAS INDUSTRIAL ESTATE BLOK 1A, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29462
PT. SRIJAYA RAYA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP 100
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;

Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak
makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari
Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; 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; Berego;
Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan
digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos;
Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka;
Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk
bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk
spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh;
Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe );
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng;
Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang;
Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut
goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam
bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang;
Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-
bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau
sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari
singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging
Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk
Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma
untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cecek; Celimpungan;
Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok
(Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove;
Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka
dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering;
Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih
kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci;
Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal
(bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;
Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo);
Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es
Campur Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es
Manado; Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan
durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es
krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat
dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira
kelapa  (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk
makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -
gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula
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halus untuk glasir; Gula kacang; 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; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil
produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan
dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus
tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak;
Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang
dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten
bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul
kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula;
Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang;
Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-
buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk;
Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan
sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal;
Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk
bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk
sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat;
Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi
Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan
penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue
Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue
Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu
Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip;
Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar
Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue
Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue
Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue
Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue
Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue
Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue
Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue
Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju;
Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue
Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging;
Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue
kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue
nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue
tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton
(pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu);
Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah;
Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai;
Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi;
Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate);
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku
terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es
dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; 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 cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; 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 terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
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makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh
hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; 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; Milu Siram;
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman
Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk
teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); 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 es krim; Minuman jahe
(teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; 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 kunyit
asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun
kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam  ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali;
Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi
Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng
Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh;
Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang;
Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet;
Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
Tuturuga; 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 Bakar Ayam; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi
Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali;
Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk;
Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng
Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi
Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal
Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi
Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi
Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak
Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan;
Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang);
Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang;
Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi
Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate
Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur
Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran
dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari
tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam
penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah
dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu);
Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar
coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari
nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit;
Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; 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; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang
dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones;
Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan
aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap
rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening;
Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen
pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza
beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula;
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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; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-
produk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding
kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa
dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk
pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat
dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti
Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti
koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu];
Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); 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 cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal
cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
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; Samosa; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; 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 siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk
memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk
membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan
nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es
yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal;
Sinonggi; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé
(makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia
abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy (gula-gula);
Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein)
dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh
Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal
daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam
es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang
menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk
(bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan
makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula;
Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk
makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul
instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight
(gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie);
Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang
dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu];
acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti
beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan
kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan
roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva
serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar
[pemanis alami]; air berperisa yang dibekukan; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut
untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond
manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel
multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim;
baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis
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alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar];
batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal
yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet
atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang
bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal];
bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang
terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih;
beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan
daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun
[mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji
jagung sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji
ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang
dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk
tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake
gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit
bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow
berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi
ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah
yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai
[bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk
custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kari
[rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma
kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang;
bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es
krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan
kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu,
untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao
untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus
tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta;
bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur
lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk
taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai
pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti
sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk
kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam
keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone; camilan granola; camilan granola dengan
campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu;
camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan tempura; campuran adonan untuk
okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu;
campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas;
campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran gula-gula instan; campuran isian
berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas;
campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran
pancake gurih; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding
pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk;
campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk
membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; campuran-
campuran untuk membuat produk-produk roti; cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung
yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan;
cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-
rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan
sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate
fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang];
churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu];
cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat,
permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-
kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat
susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam;
coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit
menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner;
creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka
arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; 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 [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake
beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun
stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue;
dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue;
dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat
dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat;
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dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce
de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner;
ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui
bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas
veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es batu
bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula; es kopi; es krim; es krim
berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es
sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es
untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik
dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens
untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar
gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel;
fruktosa untuk keperluan kuliner; fudge; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh
yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam
bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam
kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk
mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa
dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan
sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk
makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi
berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi];
granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi kue); 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 dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan;
gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack
[biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan
penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog
[sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus [bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus
mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip
(makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk
kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk
kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian kantong
penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe
bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran
ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari
makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat;
kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis
cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki
cokelat; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao,
terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus
herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel
keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis
tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung
tepung kelor; kemangi, keringkan; 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; kembang gula yang dibekukan
dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang)
ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik
berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik
kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng;
keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung yang dibakar; kertas nasi yang
bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas
udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong;
kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn];
ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran
fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari
rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi
susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; kue adonan goreng; kue
almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue
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bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue
gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung
keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti);
kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna;
lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-
gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-
gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca;
madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu
sirup; makan gandum; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan
siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri
dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur;
makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan
siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk
daging, ikan atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian;
makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang
bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau
nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji
di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau
bahan untuk membuat makanan lain; 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 pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis,
dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa
karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan
penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat
probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao;
makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan
dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan
dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri
dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat
dari minyak wijen; maple spreads (mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow;
marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan
manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; 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 kering bahan pengganti kopi; 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; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; 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 gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
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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 serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; 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; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis
kue); misoa; 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]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang
terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli
instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang
menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi
kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong
kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis];
nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran)
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan
dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung
kacang; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta); oregano,
dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan Soanyol); pai;
pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai blueberry; pai buah;
pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai labu; pai lemon
meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon [Panekuk gaya Korea
yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala
(bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih; pandoro [roti ragi manis]; pane
carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang dipanggang; pangsit
China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit cumi-cumi;
pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar
beku; pangsit udang; pangsit yang diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup);
papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait
dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfaits (hidangan penutup); 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; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan
kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah];
peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan
daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah
kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pembungkus sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim;
pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap
rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; 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 bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan
dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen bergetah; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang
mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah;
permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen
karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan
medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas;
permen nougat; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint;
permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen
yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue
yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli,
kering; petir; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie kemiri;
pilus; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong kopi
barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan
India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat;
pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti
berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas
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gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah]
untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang;
puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis alami];
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk
keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk
digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah
kue; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb
pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti
tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan
daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan
isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-
rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering
croutons; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang
disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti
singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan
manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan
sebagai bumbu; rusks; sage, kering; sagu; salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel;
sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot
dog; sandwich ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus
[bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu
maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; 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 gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan;
saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard; 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 daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung
kacang; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan
[berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan aromatik untuk membuat infus tanpa obat; sediaan aromatik untuk
permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput
laut; sediaan krim kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan
yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao;
sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan
karbohidrat; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan
untuk minuman cokelat ; selai cokelat untuk digunakan pada roti; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-
gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal
disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses;
serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue);
sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis
alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami];
sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple
organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati ketan;
sirup pati untuk makanan dan minuman; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis
granola; snack bar berbasis muesli; sofa; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau
semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle
berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso; spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan
dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami];
stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik dari tulang ikan; stik roti; sujebi
[hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi
maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats
[permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias
kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran; taburan praline untuk
digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue
berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tapioca pearls (isian untuk
minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan
dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh
acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang
dipanggang; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh
dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; 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; teh hijau bubuk; teh
hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh
kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh
rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu,
berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai
aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; telur
cokelat; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk;
temuan; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten;
tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; 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 jelai; 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;
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tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung
tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang
bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme, dikeringkan; timus beku;
tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah; tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak
terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat
dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang;
topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan
penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah; tukang sepatu
ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir
dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa
Timur]; wafel; wafel beku; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan
Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku;
yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat
pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:57:26
540   EtiketDID2021063787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Marah Rusli No 88 Lk V , Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
Ilka Nurul Mazziyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTO THE NIGHT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===air parfum; parfum dalam bentuk gel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 17:58:10
540   EtiketDID2021063788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sawahan Templek 3/18, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
FANNY KUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FANBRIGHT
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; 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; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; 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; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:00:16
540   EtiketDID2021063789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TUNAS INDUSTRIAL ESTATE BLOK 1A, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29462
PT. SRIJAYA RAYA PERKASA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP 100
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air

berkarbonasi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan;
Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air
minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum
terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air
pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Ale ragi;
Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari minuman
jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk
minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat
minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; India
pale (bir) [IPAS]; Jahe ale; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  jus
buah; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman  serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must
(buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa
alkohol; Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan
untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup Kalamansi; 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 markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; 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 minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman];
air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang
diperkaya vitamin [minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering; ale ragi untuk membuat bir; anggur barley [bir];
anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk
membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir
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dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir
jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa; bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir
rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir
ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah [persiapan untuk membuat minuman]; bubuk
anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat
minuman; campuran koktail non-alkohol; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir jagung]; cola
[minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-
alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk
mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak hop (tanaman) untuk
membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-
alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens hop
(tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi
untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; hop (tanaman)
(Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus
blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; 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;
keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail
berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat
minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat minuman;
konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat
yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah;
lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuaman anggur tanpa
fermentasi; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah,
non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar
almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman
berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar
kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti
susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan
pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar
madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran;
minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu;
minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam
jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah
es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat
minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis;
minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak
sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman energi instan yang tertanam dalam
cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk
penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli
herbal, bukan untuk keperluan medis; 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 jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-
alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya,
tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman
pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco;
minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan
dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan
(bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga
yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu
makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein
untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; 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 aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput
laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; 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
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lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk
pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air
aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpa-
alkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-
alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-
alkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman;
sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa;
sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung
serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies
[serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:04:18
540   EtiketDID2021063791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10960 Wilshire Blvd., 5th Floor, Los Angeles, California 90024, USA
Global Entertainment Brands, 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 :

: UPTOWN SKATE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : UPTOWN SKATE = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 25, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Koper bagasi; Label untuk koper; Ransel; Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas besar berbentuk silinder; Tas

kecil dipakai di pinggang; Tas olahraga serbaguna; Tas pinggang; Tas punggung; Tas untuk membawa perlengkapan bayi;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; dompet; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kunci; kasing kartu
kredit; koper; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; payung; portofolio tipe tas kerja; tali untuk sepatu roda; tas; tas belanja
kulit; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas garmen untuk perjalanan; tas genggam; tas
gimnastik; tas jinjing; tas kantor; tas kosmetik dijual kosong; tas olahraga serba guna; tas pantai; tas pundak; tas travel; tas
untuk membawa dokumen; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dokumen bisnis; tempat kartu panggilan; tempat
kosmetik dijual kosong===
===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Celana jeans; G-string; Jaket-jaket; Jubah; Kaus kaki setinggi lutut; Kulot; Pakaian
Olahraga; Pakaian Tidur; Pakaian bayi; Pakaian dalam; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pembungkus
pakaian; Romper; Sepatu olahraga atau santai; Syal; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; atasan baju tanpa lengan; baju tidur;
bandana; bando; blus; booties; bra; bretel; cardigan; celana boxer; celana dalam; celana kargo; celana ketat; celana panjang;
celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek keringat; celana stretch;
celemek [pakaian]; dasi; dasi (pakaian); gaun; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang [pakaian]; jaket pelindung angin dan
hujan [parkas]; jas hujan; jumpsuit; kaos kaki; kaos kaki penghangat; kaos polo; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus
yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja rugby; kotak saku; legging [celana panjang]; mantel; overall;
pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian penutup
bagian luar; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tidur; piyama; rok; rompi; rompi bulu; sandal;
sandal jepit; sandal selop; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; singlet; sweatbands; syal yang melingkar di leher; topi;
topi pet [tutup kepala]; turtleneck; visor menjadi headwear===
===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang
televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan permainan komputer online; Penyewaan fasilitas untuk
eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur,
mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; hiburan dalam sifat kompetisi
sepatu roda; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan
seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; instruksi ice-skating;
instruksi roller-skating; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu;
layanan arcade hiburan; layanan instruksi olahraga; layanan klub malam; layanan pusat hiburan; memberikan informasi
olahraga melalui situs web; mengatur dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi speed skating; menyediakan area rekreasi di
alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan
fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan
speed skating; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan
informasi hiburan melalui situs web; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan
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video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; organisasi acara olahraga; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi
kompetisi figure skating; organisasi pertunjukan roller-skating; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik;
penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan in-line skate; penyewaan sepatu es; penyewaan sepatu roda; produksi pertunjukan
roller-skating; taman-taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:05:12
540   EtiketDID2021063792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 5/30 Cengkareng, Jakarta Barat
PT. GLOBAL AGROTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TROY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian,

hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian,
kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk
akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Pengatur pertumbuhan tanaman; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan,
pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Sediaan-sediaan pengatur
pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; dolomit untuk keperluan
industri; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan; fosfat [pupuk]; hormon
tanaman [fitohormon]; kalsium karbonat; kompos; nutrisi untuk tanaman; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk campuran;
pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kimia; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk sintetis
untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan mengatur
pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan penguatan tanaman;
sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan untuk melindungi tanaman
terhadap patogen; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; serat tanaman untuk industri
kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis
kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari
bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah-tanah gemuk,  tanah-tanah gemuk untuk tanaman dalam pot,
yang ditembahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuh-tumbuhan; zat pengatur pertumbuhan
tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:11:59
540   EtiketDID2021063793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 5/30 Cengkareng, Jakarta Barat
PT. GLOBAL AGROTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELONIX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian,

hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian,
kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk
akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Pengatur pertumbuhan tanaman; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan,
pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Sediaan-sediaan pengatur
pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; dolomit untuk keperluan
industri; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan; fosfat [pupuk]; hormon
tanaman [fitohormon]; kalsium karbonat; kompos; nutrisi untuk tanaman; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk campuran;
pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kimia; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk sintetis
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untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan mengatur
pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan penguatan tanaman;
sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan untuk melindungi tanaman
terhadap patogen; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; serat tanaman untuk industri
kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis
kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari
bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah-tanah gemuk,  tanah-tanah gemuk untuk tanaman dalam pot,
yang ditembahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuh-tumbuhan; zat pengatur pertumbuhan
tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:23:17
540   EtiketDID2021063794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 5/30 Cengkareng, Jakarta Barat
PT. GLOBAL AGROTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEGREEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian,

hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian,
kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk
akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Pengatur pertumbuhan tanaman; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan,
pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Sediaan-sediaan pengatur
pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; dolomit untuk keperluan
industri; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan; fosfat [pupuk]; hormon
tanaman [fitohormon]; kalsium karbonat; kompos; nutrisi untuk tanaman; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk campuran;
pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kimia; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk sintetis
untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan mengatur
pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan penguatan tanaman;
sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan untuk melindungi tanaman
terhadap patogen; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; serat tanaman untuk industri
kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis
kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari
bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah-tanah gemuk,  tanah-tanah gemuk untuk tanaman dalam pot,
yang ditembahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuh-tumbuhan; zat pengatur pertumbuhan
tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:25:27
90605631 26/03/2021 US

540   EtiketDID2021063795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10960 Wilshire Blvd., 5th Floor, Los Angeles, California 90024, USA
Global Entertainment Brands, 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 :

: UPTOWN SKATE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : UPTOWN SKATE = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; bantalan bahu untuk penggunaan

olahraga; sarung tangan olahraga; sepatu roda===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:27:58
540   EtiketDID2021063796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TN TINGGI SAWAH, RT.008/RW.008, KEL. TANAH TINGGI, KEC. JOHAR
BARU, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

EDI SUJANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Margareth Dwina Angelina Pardede S.H.,M.Kn
Jl. Banding I Blok D I No. 12 RT. 008 RW. 008 Kel. Sukasari Kec. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KF94
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat medis monitor Ritme jantung; Alat pemeriksa THT;

Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pengukur kadar  kolesterol; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat terapi dan alat
bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat uji untuk keperluan
medis; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam mulut hewan; Alat untuk
pernafasan buatan; Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Aparatus pemutih
gigi dengan lampu LED; Bantal kesehatan anti dengkur; Dot untuk bayi; Filter bakteri; Inhaler (alat medis yang dihisap);
Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan,
kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak,
melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang
terbakar; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kursi toilet untuk
keperluan medis; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lampu untuk keperluan medis; Masker bedah sekali
pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk pernapasan
buatan; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras angin untuk keperluan medis; Mesin
Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin untuk menghilangkan tato; PERLAK BAYI; Pakaian medis; Pakaian untuk
ruang operasi; Pengganti rambut; Penghangat tubuh bayi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Peralatan
Kecantikan; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan hemodialisis; Peralatan
pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk
digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan);
Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus
pernapasan; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan
mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu
kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Rapid test; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sarung tangan lateks untuk
keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X;
Tabung pernapasan; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat tidur beroda untuk keperluan medis;
Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Thermometer; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat
untuk limbah medis; alas kaki ortopedi; alat bantu Dengar; alat bantu berjalan; alat kontrasepsi; alat medis, yaitu, sistem robot
bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional
dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam
dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari
lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri untuk keperluan
medis; alat pijat perawatan kulit; alat terapi untuk anak autis; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur
kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; anggota badan, mata dan gigi palsu; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparatur hemodialisis; aparatur kebidanan; aparatur ortopedi; aparatur transfusi darah; aparatus, perangkat
dan artikel untuk merawat bayi; atomizers untuk tujuan medis; baki cetakan gigi; bantal untuk keperluan medis; benang untuk
tujuan medis; botol bayi; cermin bedah; endoskopi untuk tujuan medis; gelang anti-rematik; gunting untuk operasi; implan
buatan; inkubator untuk bayi; jarum untuk tujuan medis; kamera retina untuk tujuan medis; kantong feses; kasur angin untuk
bayi, untuk tujuan medis; kateter; kaus kaki medis; kawat gigi; korset untuk tujuan medis; kursi prosedur medis; lampu bedah;
lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan medis; laser untuk keperluan medis; masker Cleanroom wajah;
masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus;
masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman;
masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis;
masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan
antibakterial; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); mesin untuk menjepit, memijat dan menekan
untuk keperluan medis; monitor tekanan darah; nebulizers untuk tujuan medis; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; pelindung pendengaran; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis;
penghancur pil; penutup sepatu bedah; peralatan akupunktur; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis untuk memfasilitasi
inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan
jaringan; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah
ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone)
dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan
mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan sunat; peralatan untuk pengambilan darah; perangkat infus
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untuk keperluan medis; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; picks gigi untuk digunakan dalam
perawatan gigi; pisau untuk tujuan medis; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan
bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk tujuan
medis; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sisir kutu; sol ortopedi; stetoskop; sumbat telinga; termometer
digital untuk tujuan medis; tongkat berjalan untuk tujuan medis; urinal [untuk tujuan medis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:29:23
540   EtiketDID2021063797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 5/30 Cengkareng, Jakarta Barat
PT. GLOBAL AGROTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CASTYL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura);

Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Obat pembasmi rumput; Pembasmi jamur; Pembasmi kuman
untuk pertanian; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-
sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Suplemen diet, nutrisi,
vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; acaricides untuk keperluan pertanian; algisida
untuk keperluan pertanian; antiseptik untuk keperluan pertanian; biopestisida pertanian; desinfektan; desinfektan cair;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk
keperluan sanitasi; fungisida; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida,
herbisida; insektisida; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; obat antijamur; pestisida;
pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga; rodentisida; sabun desinfektan; sediaan insektisida; sediaan multivitamin; sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; semprotan-semprotan yang mengandung obat; suplemen makanan mineral; suplemen mineral;
tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:35:03
540   EtiketDID2021063798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 5/30 Cengkareng, Jakarta Barat
PT. GLOBAL AGROTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLOURE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura);

Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Obat pembasmi rumput; Pembasmi jamur; Pembasmi kuman
untuk pertanian; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-
sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Suplemen diet, nutrisi,
vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; acaricides untuk keperluan pertanian; algisida
untuk keperluan pertanian; antiseptik untuk keperluan pertanian; biopestisida pertanian; desinfektan; desinfektan cair;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk
keperluan sanitasi; fungisida; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida,
herbisida; insektisida; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; obat antijamur; pestisida;
pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga; rodentisida; sabun desinfektan; sediaan insektisida; sediaan multivitamin; sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; semprotan-semprotan yang mengandung obat; suplemen makanan mineral; suplemen mineral;
tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:37:31
540   EtiketDID2021063799
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Palm Terrace Blok GG4 No.58, Jln. Taman Surya 5, RT.007/RW.003, Kel.
Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

CV NOEANSA MAJU ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Noeansa oleh Kopi Soe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Gelap, Putih dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Counter untuk penjualan es krim; Gerai penjualan makanan dan minuman; Toko minuman panas dan dingin; Toko yang

menjual pencuci mulut berupa es dan buah; toko roti===
===Kafetaria; Kantin; Penyediaan katering; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe;
katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; pelayanan dalam menyediakan
makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; restoran swalayan===
===Kue; Roti pastry; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; cangkir wafel yang dapat dimakan; kue pastry;
kue untuk makanan ringan; mangkuk wafel yang dapat dimakan; roti oriental; sediaan minuman kopi; wafel; wafel diisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:38:13
540   EtiketDID2021063800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Imperium Lt.30, Jl.HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Federasi Kempo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nataly Vera Grace Nilawaty Aritonang S.H.
Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR. Rasuna Said Kavling I Kuningan Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Federasi Kempo Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih; Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); alat-alat olahraga; peralatan
dan artikel untuk olah raga dan pelatihan fisik (selain untuk keperluan medis); peralatan pelatihan seni bela diri; permainan;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:38:51
540   EtiketDID2021063801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 5/30 Cengkareng, Jakarta Barat
PT. GLOBAL AGROTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEERAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura);

Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Obat pembasmi rumput; Pembasmi jamur; Pembasmi kuman
untuk pertanian; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-
sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Suplemen diet, nutrisi,
vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; acaricides untuk keperluan pertanian; algisida
untuk keperluan pertanian; antiseptik untuk keperluan pertanian; biopestisida pertanian; desinfektan; desinfektan cair;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk
keperluan sanitasi; fungisida; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida,
herbisida; insektisida; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; obat antijamur; pestisida;
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pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga; rodentisida; sabun desinfektan; sediaan insektisida; sediaan multivitamin; sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; semprotan-semprotan yang mengandung obat; suplemen makanan mineral; suplemen mineral;
tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:43:12
540   EtiketDID2021063802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 5/30 Cengkareng, Jakarta Barat
PT. GLOBAL AGROTECH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEMITRIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura);

Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Obat pembasmi rumput; Pembasmi jamur; Pembasmi kuman
untuk pertanian; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-
sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Suplemen diet, nutrisi,
vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; acaricides untuk keperluan pertanian; algisida
untuk keperluan pertanian; antiseptik untuk keperluan pertanian; biopestisida pertanian; desinfektan; desinfektan cair;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk
keperluan sanitasi; fungisida; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida,
herbisida; insektisida; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; obat antijamur; pestisida;
pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga; rodentisida; sabun desinfektan; sediaan insektisida; sediaan multivitamin; sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; semprotan-semprotan yang mengandung obat; suplemen makanan mineral; suplemen mineral;
tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:45:04
540   EtiketDID2021063803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Rancaekek KM. 24,6 KWS Industri Dwipapuri, RT. 0/RW. 0, Kec.
Cimanggung, Kab. Sumedang., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

PT. TATA GLOBAL SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TASEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat monitor jantung janin; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pengukur tekanan darah; Alat

tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis; Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit halus
di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Bahan
penjahit luka; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantalan penyangga  perut; Batu untuk Terapi; Botol (tempat) kencing
orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid); Dot botol susu;
Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang akupuntur; Gelang untuk digigit bayi yang sedang
tumbuh giginya; Gigi palsu; Instrumen pengukur suhu untuk penggunaan medis; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi
dengan pengikat; Jarum penjahit luka; Jas untuk operasi; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA STERIL UNTUK MEDIS;
Kain gendongan [perban pendukung]; Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong untuk buang air kecil / kantong
urine; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kompres termo elektrik (pembedahan); Kursi pijat; Kursi toilet untuk
keperluan medis; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu
untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah anestesi; Matras Untuk Terapi; Matras
angin untuk keperluan medis; Meja bedah; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis;
Pakaian untuk ruang operasi; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki
bertelapak datar; Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap);
Penyangga tapak kaki untuk alas kaki; Peralatan Kecantikan; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama;
Perangkat Pelindung Mata; Perangkat Pencuci Wajah; Perban suspensi; 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);
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SIKAT MULUT DAN BAYI; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan;
Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Selimut Untuk Terapi; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sol sepatu
ortopedi; Tandu Kursi; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat tidur
angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis;
Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tilam di
bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Ujung
tongkat penopang untuk orang cacat; alas kaki ortopedi; alat kontrasepsi; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat
pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi ultrasonik; alat
untuk mengambil sampel cairan tubuh; aparatur akupresur; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatus untuk
mengambil sampel darah; aparatus untuk pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus, perangkat dan
artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk sediaan farmasi; band akupresur untuk menghilangkan mabuk; band akupresur
untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual; bantal air untuk keperluan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantu berjalan untuk tujuan medis; bola pijat; botol
bayi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; celana ketat kompresi untuk tujuan
medis; celana kompresi; cermin bedah; cincin anti-rematik; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk
tujuan terapeutik atau medis; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers untuk obat administrasi;
empeng gigi; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun medis; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang untuk digigit
bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan
bayi; gigi palsu; gunting untuk tujuan medis; ice pack untuk kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; injector
suntik; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; jahitan; jarum akupunktur; jarum bedah;
jarum suntik; jarum suntik untuk tujuan medis; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; karet gelang
ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk
tujuan medis; kateter uretra; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki untuk penderita
diabetes; kawat gigi; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; kompresi kaus kaki; kompress payudara; korset perut;
korset untuk tujuan medis; kursi dokter gigi; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; makan katup
botol; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker
pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan
pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik;
masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk tujuan sanitasi; meja resep untuk penggunaan rumah
sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan sepatu;
mendukung pergelangan kaki untuk tujuan medis; mitela ( Kain Penyangga Siku); nebulizers untuk tujuan medis; pakaian
dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk
tujuan gigi; pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pemijat karet untuk bayi;
pemijat kulit kepala; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; pendinginan bantalan untuk tujuan pertolongan
pertama; penjaga siku untuk tujuan medis; penjepit untuk botol bayi; peralatan akupunktur; peralatan bedah; peralatan untuk
rongga mencuci tubuh; perban dukungan ortopedi; perban kompresi; perban lutut, ortopedi; perban plester untuk tujuan
ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pisau bedah; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa untuk tujuan medis; puting susu / pentil
untuk botol bayi; retraktor bibir; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan
medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk ortopedi; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk suspender
diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal ortopedi;
sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis;
sarung tangan untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan medis; sendok untuk obat
administrasi; sepatu ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; shiatsu kursi pijat; sisir kutu; sling untuk tujuan medis; sol ortopedi;
sol terapi magnet; stetoskop; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk tujuan medis; stoking kompresi; tabel prosedur
medis; tabung infus; tandu pasien; tas air untuk keperluan medis; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis;
termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis;
tidur vibrator; tongkat berjalan untuk tujuan medis; topi bedah; transfusi set; underpads; usungan ambulans; usungan, roda;
waterbeds untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:45:32
540   EtiketJID2021063804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANYAR II NO.69 RT.002/RW.010 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA -
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

HAFIDIN PRAYOGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIDY'ES CHICKEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan sehat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa

penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Layanan menjemput makanan; Layanan
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reservasi untuk memesan makanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kedai ayam goreng; layanan cafe
keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:52:17
540   EtiketDID2021063805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayang III E, Blok Ag 8 no 3, RT.006/ RW 007. Pondok Kelapa, Duren Sawit ,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13450

Berti Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sentuhan Mutiara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Terracota, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengannya, yaitu cincin, gelang, kalung (perhiasan),

anting, bros (perhiasan), liontin (perhiasan); mutiara (perhiasan); mutiara [perhiasan]; perhiasan; 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 kostum; perhiasan mutiara; perhiasan perak; perhiasan
untuk wanita; perhiasan, batu mulia dan semi mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 18:58:40
540   EtiketDID2021063806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TIRTO RAHAYU 24 RT. 001/005 KEL. LANDUNGSARI KEC. DAU KAB.
MALANG PROVINSI JAWA TIMUR, Kabupaten Malang, Jawa Timur

FATIK NASRULLAH, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: USP- 36
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,

perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk
menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; 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
hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; bahan
kimia pengkondisi tanah; bekatul [pupuk]; cairan stabilisasi tanah; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; kompos
[pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pendingin tanah untuk
keperluan pertanian; 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 untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur
tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk tanah; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah; rumput laut
[pupuk]; sediaan pengkondisian tanah; sediaan perbaikan tanah; sediaan pupuk===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 19:10:11
540   EtiketDID2021063807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Imperium Lt.30, Jl.HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Federasi Kempo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nataly Vera Grace Nilawaty Aritonang S.H.
Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR. Rasuna Said Kavling I Kuningan Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Federasi Kempo Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih; Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Jam dan arloji; KEPINGAN
PERUNGGU; PENITI HIAS; Piala; lencana kerah (perhiasan); lencana logam; lencana logam mulia; medali; medali
[perhiasan]; medali dilapisi dengan logam mulia; 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;logam mulia;gantungan kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi
dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari logam; pin [perhiasan]; pin hias; pin lencana logam mulia; pin
menjadi perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 19:14:35
540   EtiketDID2021063808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gedung Hijau Raya No. 25, RT 015, RW 013, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

Wirawan Hartawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Evie Katharina S.H., M.Hum
Perumahan Graha Raya Bintaro Cluster Fedora Blok J18 No 23 Kelurahan Pakujaya
Kecamatan Serpong

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sukalami
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Hasil produksi Madu; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Kentang; Kerupuk pisang;

Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Mie Sagu; Minuman berbahan dasar madu; Produk makanan
berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Rempeyek; Serpihan sereal; Stik
Keju; cuka apel; gula aren; gula madu herbal; gula mentah; gula merah; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); kerupuk
singkong; madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan minuman; madu,
madu sirup; makanan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal
dan biji-bijian; sereal siap saji; serpihan Oat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 19:15:34
540   EtiketJID2021063809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tukad Barito Timur No.8w, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kota
Denpasar, Bali

Bambang Prijanggeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Grand Kober
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 19:43:40
540   EtiketDID2021063815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Imperium Lt.30, Jl.HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Federasi Kempo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nataly Vera Grace Nilawaty Aritonang S.H.
Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR. Rasuna Said Kavling I Kuningan Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Federasi Kempo Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih; Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; barang-
barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kertas
dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas kop
surat; kertas tulis dan amplop [alat tulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 19:51:42
540   EtiketDID2021063817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan  Angtropolis , Jl. Margomulyo No.46 G-29  No. 46, RT.1/ RW. 1. Kota
Surabaya - Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60183

PT. Karya Sentosa Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Late-Boe + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Emas, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang-barang tercetak, termasuk

majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Brosur-brosur; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Iklan (Barang Cetakan);
Map [alat tulis menulis]; Poster periklanan; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Stempel
(cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus);
alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; album; amplop; bahan kemasan karton; bahan pembungkus kertas;
bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bantalan penyerap kertas dan selulosa
untuk digunakan dalam kemasan makanan; barang cetakan; barang-barang cetakan; barang-barang dari kertas; brosur;
brosur cetak; brosur yang dicetak; buku; buku resep; film plastik untuk pembungkus makanan; kalender; kalender meja;
kalender saku; kalender sobek; kantong kertas untuk pembungkus; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk
pengepakan; kardus pembawa makanan dan minuman; katalog; 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; kertas amplop; kertas kalender; kertas pembungkus makanan; kertas serbet; kertas tissue
kering; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kotak kardus; pamflet; papan iklan tercetak dari kertas atau karton;
pembungkus botol kertas atau kardus; poster dipasang; poster gambar; prospektus; sampul untuk dokumen; tatakan gelas
dari kertas; tatakan gelas kertas atau karton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 19:55:14
540   EtiketJID2021063818

730 Nama Pemohon : Hanif Fathoni
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Alamat Pemohon : BSD  Blok I  - 5/14, Sektor 1-7 RT. 002/RW. 011, Lengkong Gudang Timur, Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erwyanti S.H.,LL.M
Komplek Pesona Khayangan Mungil 1 Blok W 1  Depok Jawa Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALO-HA CHICKEN & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; 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; restoran swalayan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 20:00:45
540   EtiketDID2021063819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.Jaim Blok Masjid No.59 Rt.03/Rw.04 Kec.Limo Depok 16515, Kota Depok,
Jawa Barat, 16515

AFRIA MARIZ

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 :

: VISBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana dalam
dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Flashes (pakaian); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok
(Pakaian Adat); Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (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 Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Tidur; 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 berkaitan dengan
skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana
pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.;
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 ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga;
Pakaian pantai; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita ukuran
jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; 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, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus,
blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat
untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
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dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung
telinga [pakaian]; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian;
Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah
Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk
Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung
kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju
luar yang dipakai diatas baju tidur; baju rajut (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; blazer
[pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian];
celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana untuk dipakai; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; 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]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; 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 menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga
potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian);
kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kaus kaki sekali pakai; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta
(pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; maillots [pakaian renang]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; 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]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-
anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat;
pakaian dalam bersalin; 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 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 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 wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam;
pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai
untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; 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 ruam; pakaian santai; pakaian santai
untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra;
pakaian tahan air; 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 gulat; pakaian untuk
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jalan kaki; pakaian untuk judo; 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 wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang mengandung
zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; 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; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal pakai; sapu tangan
[pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian;
selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selimut dpt dipakai; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan
bahkan sampai dengkul; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; set pendek [pakaian]; setelan
pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal
(pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi
kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===
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: Jl. H.Jaim Blok Masjid No.59 Rt.03/Rw.04 Kec.Limo Depok 16515, Kota Depok,
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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.
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Nama Merek
Tipe Merek :

: VISBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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 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; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit
binatang imitasi; 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 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 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
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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 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 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 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; 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
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 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 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 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 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
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

23/09/2021 20:01:41
540   EtiketDID2021063821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 123, Building 1, No.200, Jichuang Road, No.491,Yindong Road, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New District, Shanghai

Zhiji Automotive Technology Co., Ltd
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Heru Lukito S.H.,
Heru Lukito & Partners  Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I M dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 9, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan; informasi perbaikan; instalasi dan

perbaikan peralatan pemanas; jasa instalasi dan pemeliharaan; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pemeliharaan kendaraan; pengisian baterai kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan; vulkanisir ban===
===Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan
[komputer terpasang]; baterai untuk kendaraan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat untuk transmisi radio nirkabel;
program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer, dapat diunduh; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; terminal layar sentuh interaktif===
===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Bodi mobil; ban untuk kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan
remote control, selain mainan; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; kursi keselamatan untuk anak-anak,
untuk kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; penutup jok untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; sirkuit
hidrolik untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 20:07:18
540   EtiketDID2021063822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 123, Building 1, No.200, Jichuang Road, No.491,Yindong Road, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New District, Shanghai

Zhiji Automotive Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Heru Lukito S.H.,
Heru Lukito & Partners  Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I M
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 9, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan; informasi perbaikan; instalasi dan

perbaikan peralatan pemanas; jasa instalasi dan pemeliharaan; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pemeliharaan kendaraan; pengisian baterai kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan; vulkanisir ban===
===Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan
[komputer terpasang]; baterai untuk kendaraan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat untuk transmisi radio nirkabel;
program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer, dapat diunduh; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; terminal layar sentuh interaktif===
===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Bodi mobil; ban untuk kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan
remote control, selain mainan; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; kursi keselamatan untuk anak-anak,
untuk kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; penutup jok untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; sirkuit
hidrolik untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/09/2021 20:07:55
540   EtiketDID2021063823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Imperium Lt.30, Jl.HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Federasi Kempo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nataly Vera Grace Nilawaty Aritonang S.H.
Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR. Rasuna Said Kavling I Kuningan Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Federasi Kempo Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih; Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; 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 olahraga; Tas-tas; koper; payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 09:30:53
540   EtiketDID2021063892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan Sentra Kosambi Blok A No.8-10, Kosambi Timur - Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15213

PT. CAKRA DAYA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dra. Devi Yulian, S.H.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLAVIE
Merek Kata

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); Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Bulu

mata buatan; Bulu mata rambut asli; Cologne bayi; Dispenser pengharum ruangan; Esens rambut; Eyeliner; Gel jerawat
(kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter; Kapas Pembersih; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim creambath; Kuku buatan; Lotion jerawat; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak bayi; Obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih make-up; Pembersih mobil; Pembersih untuk mandi bayi; Pemutih ketiak;
Pengharum ruangan; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Produk perawatan rambut; Sabun Cuci
Piring; Sabun jerawat; Sampo; Scrub bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan mandi; Sediaan pembersih untuk keperluan
rumah tangga; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semprotan
pelembab wajah; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum rambut; Tanah liat (kosmetik); Tisu basah; Tisu basah
bayi; Toner; Vitamin rambut; Wax polishing (malam pemoles); astringen untuk keperluan kosmetik; balsem, selain untuk
keperluan medis; batu apung; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak tabur; body lotion untuk
keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk pacar; cat
kuku gel; cologne setelah bercukur; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur
lebih ringan  (BB cream); deodoran; deterjen; foundation; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel pra-cukur; glitter kuku;
kapas untuk keperluan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kosmetik dan make-up; krim kaki tanpa obat;
krim pelurus rambut; krim pemutih kulit; krim pra-cukur; krim ruam popok tanpa obat; krim tangan; krim tubuh; krim wajah;
kutek kuku; lipstik; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lulur; make-up [kosmetik]; make-up tubuh; maskara
rambut; masker mata; masker pembersihan; masker tubuh; masker wajah; minyak pijat; minyak rambut; minyak tubuh;
mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; oil baths untuk perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; pasta gigi; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit; pembersih  tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih jendela; pembersih kamar mandi; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penghilang cat kuku; pensil kosmetik;
penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pernis kuku
untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna rambut; pomade rambut;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk wewangian; sabun cuci tangan; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
mandi; sabun wajah; sachet parfum; sampo mobil; sampo untuk bayi; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub wajah; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan menghilangkan karat; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pemolesan; sediaan pemutih gigi; sediaan penghilang rambut; sediaan
perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan setelah bercukur; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting
dan mengatur rambut; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
semir mobil; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan linen beraroma; shampoo kering; stiker nail art; susu mandi; susu
pembersih; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; toner kulit; tonik rambut; wax rambut; wewangian alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 09:35:04
540   EtiketJID2021063893

730 Nama Pemohon : HENGKY WIJAYA
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Alamat Pemohon : Jl. Telaga Elok No. 28 Rt.003 Rw.008,
Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua
Tangerang
, Kabupaten Tangerang, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFFE D'AMORE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafetaria; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa restoran; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 09:42:37
540   EtiketDID2021063894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Dave Thomas Boulevard, Dublin, Ohio 43017, USA
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FROSTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan penutup berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu; Susu kocok; makanan pencuci mulut berbahan

dasar susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; minuman susu yang mengandung
rasa; susu dan minuman susu===
===Minuman es krim; Serbat (es yang dapat dimakan); Sorbet (es); air berperisa yang dibekukan; es krim; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim susu; makanan penutup beku; minuman berbahan dasar cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berperisa cokelat; yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 09:54:08
540   EtiketDID2021063895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEMBOK DUKUH XI / 9 , RT/RW : 002/008 , KEL. GUNDIH , KEC. BUBUTAN ,,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60172

MOCH. RACHMAN ADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMILA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MAMILA = Nama Panggilan untuk istri pemohon.
591 Uraian Warna : COKLAT , PUTIH .
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi,

permen; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat
dengan susu berbentuk serbuk; bubuk coklat; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah;
coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; krim-krim coklat;
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat
probiotik; permen coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 09:57:29
540   EtiketDID2021063897

730 Nama Pemohon : DR. HJ. SETYOWATI SUKMANINGSIH
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Alamat Pemohon : Jl. Wiyung Indah Blok MX-01, RT/RW : 005/007, Kelurahan Wiyung, Kecamatan
Wiyung,, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60228

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Intan Skin Care dr. Setyowati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : emas, hitam, kuning, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Krem Jerawat Non Medis; Krim pelembab; Serum jerawat; Toner Pelembab Wajah; bedak wajah; body
lotion untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim tabir surya; losion untuk tubuh; pelembab bibir; sabun
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 09:58:03
540   EtiketJID2021063898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SULTAN AGUNG NO 32 RT 008/003 RANDUGUNTING TEGAL SELATAN, Kota
Tegal, Jawa Tengah, 52124

AJI PRAMUDITO WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOJIE TV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah,putih,hitam,kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 10:00:28
540   EtiketDID2021063899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bendomungal 284 Rt. 004 Rw. 002, Kel/Desa. Bendomungal, Kec. Bangil, Kab.
Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

ABDULLAH

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 :

: Meetmine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); gel kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan

perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim dan lotion kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 10:05:50
540   EtiketJID2021063901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Soetomo No. 48 RT.02 RW.04 Desa Junrejo , Kota Batu, Jawa Timur, 65321
TRI SUNU

Halaman 353 dari 424



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANGKRINGAN asli jogja AMONG TANI FOUNDATION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Hijau, Coklat Kemerahan, Krem, Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Warung makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 10:06:42
540   EtiketDID2021063902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. AM Sangaji No.15 D, RT.009, RW.007, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

Tjhai Kong Phin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YO SINGKATAN DARI YU ORRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 10:07:18
540   EtiketDID2021063903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Poros RT.11. Desa Lempake, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Gustuti Setiawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Juliatny
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplang; Kue Keciput; Sambal goreng Teri; Sambel Ikan Asin; kue untuk makanan ringan; makaroni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 10:11:40
540   EtiketDID2021063904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM D' NIRWANA BLOK C 3 RT. 003 RW. 007, KEL/DESA. TEGAL GEDE,
KEC. SUMBERSARI, KAB. JEMBER, Kabupaten Jember, Jawa Timur

PUJI ATI

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 :

: MAFA
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); gel kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim dan lotion kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:48:05
540   EtiketDID2021064051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. FLAMBOYAN NO.5 A RT.009 RW.003. KARET.  SETIABUDI, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KIEKIE KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu abu dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan sediaan untuk

membuang lemak; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; bahan-
bahan dan sediaan pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; sealant
polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:48:05
540   EtiketD102021064051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bujel Gg I No. 14 RT.02 RW.02 Kel. Bujel Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
Tri Juli Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KASANREJO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING, BIRU,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; keripik ikan; keripik pisang; keripik sayuran; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:48:15
540   EtiketDID2021064052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAYGON PROTECT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 21, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; fungisida; insektisida; pembasmi serangga; penolak ngengat;

rodentisida; sediaan mothproofing; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu===
===perangkap serangga; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh serangga===
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===Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:49:33
540   EtiketDID2021064053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 2220, the Second Building, No.588, Zixing Road, Minghang District, Shanghai,
200241, China

70mai 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 :

: 70mai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 70mai = nama perusahaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat perekam video pada mobil; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; alat perekam jarak; helm pelindung;

indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; instrumen navigasi; kamera perekam; kotak distribusi [listrik]; ponsel
pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:49:50
540   EtiketJ222021064054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perengdawe RT 04 RW 23, Balecatur, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Edy Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Siji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:50:44
540   EtiketDID2021064055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Pondok Lakah Permai Blok C No. 11 RT.01/16 Paninggilan, Ciledug
Kota Tangerang - Banten, Kota Tangerang, Banten, 15153

Y. Sigit Purwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TYKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TYKA memiliki pengertian berupa simbol keberuntungan
591 Uraian Warna : Hijau dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan

medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Matras
Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras Untuk Terapi; Meja bedah; Pakaian medis; Perabot khusus dibuat untuk keperluan
medis; Peralatan dan instrumen medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air
kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot
medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus
dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis;
bantal untuk tujuan medis; elektroda untuk penggunaan medis; gaun bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai;
meja resep untuk penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); pakaian
pelindung untuk keperluan medis; penutup sepatu bedah; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis;

Halaman 356 dari 424



sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; tabel pemeriksaan pasien; tabel prosedur medis;
usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:50:52
540   EtiketD102021064056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga 3 D1-D2 RT.10 RW.02 Kel. Sruni Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

Muhammad Yusuf Choiron Sahid Abdillah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUKOPI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kopi dengan atau tanpa susu; minuman kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:52:37
540   EtiketJID2021064057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHM. Mansyur No. 140, Rt. 001, Rw. 004,  Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Micky Kartawinata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ETERNAL COFFEE + HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Kafe-kafe; Kedai barbekyu; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); jasa katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan reservasi restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman; persiapan
makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:52:42
540   EtiketD102021064058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Srowo RT.01 RW.01 Kel. Srowo Kec. Sidayu , Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Mufidah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIKUL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Rempeyek; keripik camilan sereal instan; kerupuk

ikan; kerupuk udang; kue basah===

Halaman 357 dari 424



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:52:43
540   EtiketDID2021064059

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 :

: LUBRITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, JINGGA
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Oli pelumas; pelumas; pelumas industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:54:17
540   EtiketDID2021064060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. KEJAKSAAN AGUNG - PERM. ADHYAKSA RES KA/7, KEL. KARANG
MULYA, Kota Tangerang, Banten, 15157

LILIANA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE REINDEER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita

yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian
kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana pria; celana untuk wanita;
pakaian bayi; pakaian dalam wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:54:36
540   EtiketDID2021064061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dahlia Raya No. 44 RT. 002 RW. 023 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo ,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57188

PT. Syailendra Bumi Investama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DDistillers + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak argan; Minyak canola; Minyak jagung; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); minyak almond; minyak alpukat;

minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak berbumbu; minyak biji apel;
minyak biji asam jawa; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk
makanan; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan;
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minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak dedak padi; minyak dedak padi
untuk keperluan kuliner; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang mete; minyak kelapa organik untuk
keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak lobak; minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak
nabati untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak
zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:54:36
540   EtiketD102021064061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Srowo RT.04 RW.02 Kel. Srowo Kec. Sidayu , Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Emi Sutriyawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BU MINTUL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, ORANGE, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Rempeyek; keripik camilan sereal instan; kerupuk

ikan; kerupuk udang; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:55:00
540   EtiketDID2021064062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The City Town, Lantai 12 Unit 1N, Jalan M.H. Thamrin No. 81,, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT. LEMURIAN INOVASI TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustia Krisanti S.H., M.H.
Gedung Arva Lt.4 Jalan R.P. Soeroso No.40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RANTAIPASOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran

digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan
untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak
untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi ponsel; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak
otomatisasi proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk
digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat
lunak pengelolaan rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam industri
pengemasan; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh
dalam lingkup aplikasi seluler; aplikasi dekstop; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi
ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak
aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk
menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan
pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan penggajian, data waktu
karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan,
dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; perangkat lunak aplikasi untuk
layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat
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lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat
lunak komputasi awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk
kemasan dan pengemasan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan dan industri kendaraan bermotor; perangkat lunak kontrol
proses industri; perangkat lunak otomasi industri; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:55:31
540   EtiketJID2021064063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara 165 Lt. 11 Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT/RW. 009/003, Cilandak Timur,
Pasar Minggu
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

GLOBAL ISLAMIC PHILANTHROPY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDICAL CARELINE SERVICES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Operasi katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak;

Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan
nutrisi.; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan kesehatan intra-oral; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik medikal; Layanan perawatan
kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah perawatan; Rumah
perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah
sakit; informasi medis; jasa klinik; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa
terapi penyembuhan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres;
konseling psikologis; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi kesehatan; konsultasi medis; konsultasi psikologis; konsultasi
psikologis dan medis; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis medis
untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan
perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan
analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang
berkaitan dengan perawatan pasien; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan informasi medis disediakan melalui
Internet; layanan kebersihan gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik
perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang
kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan
perilaku; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konsultasi dan konsultasi nutrisi; layanan
konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan;
layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan operasi penglihatan laser; layanan panggilan rumah medis; layanan
pemeriksaan medis; layanan pencitraan medis; layanan pengujian medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan
penyakit; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan
perawatan gigi keliling; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah
sakit; layanan pusat kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; memberikan informasi di bidang kesehatan dan
kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan medis; 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; pelayanan medis; pemberian perawatan psikologis; penyediaan
informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi, termasuk
online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; perawatan [medis]; perawatan di rumah-
kunjungan; perawatan kesehatan; perawatan medis; perawatan paliatif; perawatan psikologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:56:32
540   EtiketD102021064064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Srowo RT.04 RW.02 Kel. Srowo Kec. Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Muhammad Mansur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FIZAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Rempeyek; keripik camilan sereal instan; kerupuk

ikan; kerupuk udang; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:57:08
540   EtiketDID2021064065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT03/09 Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Jony Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kosan Anak Rantau dan logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Kaos Promosi; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk

digunakan dalam industri hiburan; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penutup kepala, yaitu topi pet; Topi (penutup kepala) renang; Topi kulit; Topi olahraga
panahan; Topi tahan dingin; alas kaki; earbands [pakaian]; 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; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; mantel [pakaian]; pakaian; pakaian
dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam panjang; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian denim; pakaian
kasual untuk  bersantai; pakaian kering; pakaian malam; pakaian mengemudi; pakaian mode/fesyen; pakaian pendakian;
pakaian rajut; pakaian renang; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian seluncur salju; pakaian siap pakai; pakaian tahan air
dan tahan cuaca; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk memancing;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian yang
dilengkapi LED; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif
atau neon; 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; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sol
alas kaki; topi dan peci; topi mandi; topi rajut; topi rajutan; topi untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:58:41
540   EtiketD102021064066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Srowo RT.04 RW.02 Kel. Srowo Kec. Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Fatmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IRFIT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Rempeyek; keripik camilan sereal instan; kerupuk ikan; kerupuk udang;
kue basah; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:58:41
540   EtiketDID2021064066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KALEGEN, RT 001 / RW 002, KEL. KALEGEN, KEC. BANDONGAN, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, 56151

NOVIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Viskin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; 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; Bibit parfum; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit,
krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim flek (kosmetik); Krim leher; Krim mata; Krim pelembab; Krim
rambut; Krim wajah; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum;
Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang;
Parfum laundry; Parfum untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu; Produk kosmetik; 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 Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; 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 perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp;
Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik);
Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan;
Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bedak; bedak bayi; bedak
krem; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak
wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); concealer [kosmetik]; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); 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; eau
de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-
medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; 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; krim berjemur; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula;
krim malam; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim tangan; krim tangan
kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wangi; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion
kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut;
losion untuk tubuh; losion wajah; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak;
make-up dasar bedak; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah
smoothing; minyak kosmetik; minyak parfum; mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewarna kosmetik; produk sabun; sabun almond; sabun batang;
sabun cair; sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi*;
sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep
kosmetik; sediaan kosmetik; 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; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum
rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 14:59:56
540   EtiketDID2021064067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Grisenda Blok H-1 No. 30, Rt. 008, Rw. 010, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Alvet Salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JELLYQ + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, merah, biru, jingga, hijau, ungu,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah kelapa; Daging buah kelapa; Jeli; Jeli sayuran; Kelapa

(buah), tanpa kulit; Krim kelapa; Leci kalengan; Mangga kalengan; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman yogurt
yang dicampur buah-buahan; Rambutan kalengan; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; agar-
agar*; buah dan sayuran kaleng; buah-buahan, kaleng; jeli almond; jeli buah; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli, selai, saus
buah-buahan; kacang, kalengan; kelapa, diolah; konnyaku atau jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang
dibumbui; perasan pasta buah; sayuran, kaleng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:02:28
540   EtiketJID2021064069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tamim No. 58, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Bandung., Kota Bandung, Jawa
Barat

RONNY TEDJASUKMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOMBOK 58
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 penjualan kain; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang

menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; jasa grosir untuk kain; jasa grosir
yang berkaitan dengan kain; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar,
sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; layanan eceran atau
grosir untuk kain tenun; layanan perantara untuk kain; layanan ritel untuk kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kain;
layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan
kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut,
dan barang-barang tekstil  melalui internet / online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:03:19
540   EtiketD102021064070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Polean RT.01 RW.02 Kel. Tamansari Kec. Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur

Hatta Naungga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUTAHAU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : CREAM, KUNING, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; keripik ikan; keripik pisang; keripik sayuran; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:04:28
540   EtiketDID2021064071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pait Km. 10 No. 403, Sragi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah 51154
PT LOJI KANAKATAMA TEXTILE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOJI KANAKATAMA TEXTILE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LOJI KANAKATAMA TEXTILE = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Sarung bantal; kain selendang; kain tenun; sprei; tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:04:54
540   EtiketJID2021064072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pinang II No.41 RT.004 RW.002, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

ESTER PRIMADINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MDC DENTAL CARE & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MDC DENTAL CARE Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Pink, Putih, Biru Muda, Abu-abu, Hijau Tosca dan Biru Tosca.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; bantuan gigi; kedokteran gigi; layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi kosmetik;

layanan klinik gigi; layanan pemutihan gigi; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah;
memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:05:02
540   EtiketDID2021064073

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 :

: Afrizal S.Psi.,S.H.
Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAYAVAC
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

24/09/2021 15:05:10
540   EtiketJID2021064074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT03/09 Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Jony Yuwono
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kosan Anak Rantau dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa perdagangan ekspor-impor; Konsultasi perdagangan produk

UMKM di dalam dan luar negeri; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Menyediakan
informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau
periklanan; Menyediakan ruang iklan di situs web; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengaturan
distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengembangan konsep periklanan; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan program
penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang
sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus
dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan,
check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus
dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat,
peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan
layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite,
pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; 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; iklan radio dan televisi; jasa bisnis dan periklanan; jasa iklan suara; jasa klub
pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa periklanan; jasa periklanan
dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa/layanan
bisnis dan periklanan; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan,
masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur,
minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan,
rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur,
peralatan memasak dan aksesoris memasak; 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
manajemen penjualan; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya
musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu,
berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; 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;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh
olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang,
outlet grosir dan ritel; 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; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur transaksi perdagangan
online; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial
atau periklanan; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik
(e-commerce); pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran
bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; perdagangan barang;
periklanan dan pemasaran; produksi iklan televisi, radio dan online; publikasi naskah publisitas/iklan; riset pasar untuk
periklanan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:05:10
540   EtiketDID2021064074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Anggrek Raya Blok AS 41 No.10, Kota Bekasi, Jawa Barat, 13530
CV. Herbindo Persada
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEROCID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gambar lambung berwarna biru tua (dark blue) di dalam lingkaran biru (blue) terdapat tulisan NEROCID dengan huruf kapital

berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat-obatan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:07:05
540   EtiketDID2021064075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pos Pengumben Raya No 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560

PT Novell Pharmaceutical Laboratories

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KENSHIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Obat Penghilang Rasa

Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan
medis); Vitamin untuk sendi dan tulang; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:07:06
540   EtiketD102021064076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panglima Sudirman 101 RT.01 RW.01 Kel. Baturetno Kec. Tuban, Kabupaten
Tuban, Jawa Timur

Retno Dewi Sari Kaheksi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Priza + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; brownies; kue basah; kukis (kue kering); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:07:48
540   EtiketDID2021064077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pantai Mentari Blok J no 47, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60123
Tjio Frankie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRCUIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Piringan disc; Shock untuk sepeda motor; kaca spion untuk kendaraan; shock Breker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:08:35
540   EtiketDID2021064078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7 Mandai Link, #06-10 Mandai Connection, 728653
Trimax Machinery Pte Ltd

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 :

: Trimax Machinery + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Charcoal, Putih, Light orange
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penggali; Alat penggali (mesin); Mesin pemecah batu; mesin dan peralatan mesin; mesin dan peralatan

pertambangan; mesin pemotong; mesin pemuat dan penggali; mesin penggali; mesin penghancur; penghancur; penghancur
untuk keperluan industri; vibrator [mesin] untuk keperluan industri; vibrator beton; vibrator beton, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:08:56
540   EtiketDID2021064079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PELTU TULUS YAHYA NO 37/1593 RT 017 RW 005  KELURAHAN 2 ILIR
KECAMATAN ILIR TIMUR II , Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30118

AGUNG PRIHANTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE SENTOSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Garam, bumbu, rempah-rempah,

bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji yang
mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Asia; Mie Keriting; Mie segar; Mie yang
didinginkan; Nasi, pasta dan mie; Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Sediaan pasta; Tepung
dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); bungkus pangsit; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar mie; mie ayam; mie bebas gluten; mie sayur; mie tepung; mie, dimasak atau tidak dimasak;
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit yang diisi; produk makanan yang mengandung terutama tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:10:43
540   EtiketD102021064080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumnas Tasikmadu II Jl. Cemara Raya B-21 Rt. 09 RW 03 Kel. Tasikmadu Kec.
Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Chilmi Poerbo Anggraeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAOFA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : CREAM, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk; kue basah; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:11:32
540   EtiketJID2021064081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT03/09 Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Jony Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kosan Anak Rantau dan logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru dan Kuning
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 konten hiburan multimedia; Jasa telekomunikasi, yaitu,
peringatan jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Layanan berbagi foto peer-to-peer,
yaitu transmisi elektronik file foto digital antara pengguna internet, video, dan file multimedia; 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; 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 penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming
dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi
secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Penyediaan forum hiburan secara online;
Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.; Streaming
rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
jasa komunikasi, yaitu, transmisi, menerima, mengunduh, streaming, dan menyiarkan teks, gambar, audio, video dan data
melalui perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV,
penerima TV, dan set top box; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; 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; layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu
transmisi elektronik file foto digital antara
pengguna internet, video, dan file multimedia;
menyediakan akses ke komputer, database
elektronik dan online; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan
turnamen, dan acara hiburan melalui internet; 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 pengiriman pesan suara elektronik, yaitu, rekaman dan transmisi pesan suara yang selanjutnya; layanan
penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran televisi termasuk pengoperasian layanan
televisi berlangganan dan layanan video-on-demand; layanan penyiaran video; layanan telekomunikasi, yaitu transmisi data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; layanan telekonferensi dan konferensi video; layanan transmisi internet dan digital untuk
audio, video, atau data grafis; layanan videotext interaktif; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet;
menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita
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yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan forum secara online dan daftar server untuk transmisi dan pengiriman pesan berupa
laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; pengiriman video interaktif melalui
jaringan digital; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses
telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; 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; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan
peralatan konferensi video; 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 transmisi televisi interaktif,
permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; 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;; streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi video di Internet; streaming rekaman audio dan video
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file musik audio dan
video di Internet; streaming rekaman file musik, yang tidak dapat didownload; streaming video; transmisi dan penyiaran
program televisi dan film dan khususnya program video-on-demand; transmisi data elektronik dengan penyiaran video;
transmisi elektronik dan
pengambilan data, gambar, konten
audio, konten video, pesan dan
dokumen; transmisi konten audio dan video melalui jaringan komputer; transmisi konten audio dan video melalui kabel;
transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi rekaman suara dan visual melalui jaringan; transmisi video interaktif
melalui jaringan digital; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data;
transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:12:18
540   EtiketJID2021064082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cisangkan Girang No. 66 RT. 004 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah,
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40526

AGIS MARTA RAMDANI

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 :

: TOPOCI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, oranye, krem, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Gerai penjualan

makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk
penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa manajemen waralaba;
Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan
Minuman secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi;
Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea,
kimchi; PASAR SWALAYAN; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Toko makanan dan minuman khas jepang;
Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); administrasi urusan bisnis
waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa
grosir untuk makanan olahan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang
buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur,
susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar,
cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk
makanan laut; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko
ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan waralaba dan ritel; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; stan penjualan makanan ringan; toko
swalayan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:12:59
540   EtiketDID2021064083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Binong Permai Blok H-29/6 RT 011 RW 015 Kel Binong Kec Curug, Kabupaten
Tangerang, Banten

NIKO ADHIE KURNIAWAN, JONI ISKANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEMPEK JOJO KDI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, krem, hijau, hitam, emas, hijau muda, abu-abu, putih, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Pempek;
Pempek Sambal; Perkedel Nike; Sup bakso matzo; Tahu Bakso; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso isi
daging ayam cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis
ayam; bakso sosis sapi; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur
sapi; bakso urat; dimsum; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); otak-otak; perkedel
kepiting; perkedel pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:14:17
540   EtiketDID2021064084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG PERWATA TOWER LANDMARK PLUIT TOWER LANTAI 7 & 8, UNIT
E12, JALAN PLUIT SELATAN RAYA, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA
ADM. JAKARTA UTARA, PROV. DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

PT GREE ELECTRIC APLLIANCES INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo Garansi 1 + 5 + 10
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Biru dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; aparat AC; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC

sentral; unit AC===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:14:26
540   EtiketJID2021064085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Majapahit Permai Blok C No. 109, Jl. Majapahit No. 18-22 RT 14/ RW 8,
Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12220

PT Satu Teknologi Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATUPLATFORM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform sebagai Layanan (PaaS)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:14:29
540   EtiketDID2021064086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Brigjend Katamso 22 Perumnas Mojosongo Surakarta, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57127

Dahlia Ratna Indriarsi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: afhizza
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Muda dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana kasual; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita

dan anak-anak; pakaian untuk wanita; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:16:08
540   EtiketD102021064087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Tangar RT.09 RW.02 Kel. Kedungharjo Kec. Widang, Kabupaten Tuban, Jawa
Timur

Kasmuning

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAVISID + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Rempeyek; Snack Bar (Makanan); keripik camilan

sereal instan; kerupuk ikan; kerupuk udang; kue basah; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:19:46
540   EtiketJID2021064088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadarma No. 63, Perum Green Permata Blok, RT.008 RW.002, Kel. Ulujami,
Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PING SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Phoa Bing Hauw S.H.
Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEN PC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, hitam, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain program komputer; Desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; Jasa konsultasi dalam bidang internet,

www dan jasa keamanan jaringan komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa-jasa konsultasi dan desain perangkat lunak
komputer; Konsultasi desain sistem komputer; Layanan Konsultasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer; Layanan
konsultasi di bidang telekomunikasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman atau pemeliharaan perangkat lunak
komputer; Menyediakan program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Merancang, memproduksi, atau
memelihara program komputer; Pengembangan program perangkat robotika; Penyedia program komputer unit onboard yang
menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; 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
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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 menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; desain dan pengembangan komputer
dan program komputer; desain dan pengembangan program basis data komputer; desain perangkat keras komputer; desain,
pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program
komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; desain, penelitian dan pengembangan program komputer
dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi elektronik; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan
perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi, suara,
tampilan wajah dan badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi orang;
duplikasi program komputer; instalasi program komputer; jasa konsultasi dalam bidang perangkat keras komputer; jasa
konsultasi dalam bidang perangkat lunak komputer; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan
program komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada
platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; konsultasi bidang desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer;
konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program
perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan program basis data komputer; layanan konsultasi komputer;
memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; menyalin program komputer; menyediakan penggunaan
sementara program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
menyediakan program komputer yang dirancang sesuai spesifikasi orang lain; pembuatan dan pengembangan program
komputer untuk pemrosesan data; pembuatan program komputer; penelitian di bidang program komputer dan perangkat
lunak; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan program komputer dan perangkat lunak; pengembangan dan
pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan program komputer; pengujian program komputer;
penulisan program komputer; penyewaan program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:21:54
540   EtiketJID2021064089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT03/09 Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Jony Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kosan Anak Rantau dan logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, kuning dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi make-up untuk aktor televisi; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat program televisi yang

sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; informasi

Halaman 372 dari 424



yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan
komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui
televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara
online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu menyediakan
film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; jasa
konsultasi di bidang hiburan; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata;
keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui
pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang
disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara hiburan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan game
disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan kapal
pesiar; layanan hiburan langsung; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan
melalui Internet; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada
anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film,
video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan kegiatan hiburan; mengarahkan program radio dan televisi; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan
melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan
pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park);
menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang
fiksi ilmiah dan drama; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang
berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan layanan
arcade hiburan; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu 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 basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan
acara budaya; pemberian informasi mengenai jasa taman hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penyediaan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan
konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan
pameran di bidang hiburan; perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan pengeditan program radio dan televisi;
produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan
video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk
tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:23:04
540   EtiketD102021064090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Pagak RT.09 RW.01 Kel. Pandanagung Kec. Soko , Kabupaten Tuban, Jawa
Timur

Siti Musyarofah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUSYER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, KUNING, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; keripik ikan; keripik pisang; keripik sayuran; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:23:15
540   EtiketDID2021064091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 343 State Street
Rochester, New York 14650
United States of America

Eastman Kodak Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KODAK VERISET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembuat plat cetak; alat untuk pemesinan pelat cetak; mesin untuk persiapan pelat cetak; pelat cetakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:23:48
540   EtiketDID2021064092

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 :

: Afrizal S.Psi.,S.H.
Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vaceta
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

24/09/2021 15:26:53
540   EtiketD102021064093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Taman Puspa Sarirogo B1-14 RT.21 RW.05 Kel. Sari Rogo Kec. Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Anik Rustiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUSTY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, KUNING, PUTIH, HITAM, HIJAU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu siap saji; Kerupuk; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Makanan beku terutama

terdiri dari sereal yang diolah; kue basah; kue beku; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:29:22
540   EtiketDID2021064094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: K-Link Tower, 19 Floor Jl. Gatot Subroto Kav 59A Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. Smart Electric Vehicle Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEVI SEDAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai; Peralatan pengisi daya baterai; baterai dan alat pengisi daya baterai; peranti lunak untuk telepon pintar yang

memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu,
masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:29:27
540   EtiketD102021064095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gubeng Kertajaya 13 Raya / 23 RT.07 RW.06 Kel. Airlangga Kec. Gubeng, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Anita Trisusilowati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFIRA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan;

Wangi-wangian pengharum ruangan; dupa pengusir nyamuk; pewangi untuk mobil; sediaan penyegar udara (pewangi
udara)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:30:16
540   EtiketJID2021064096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Duri Tanjakan 1/32 RT/RW : 011/012, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Syahrizal Affandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRICKHOUSE MEDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:30:50
540   EtiketDID2021064097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno Hatta No. 112,Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40223

PT NUTRIBEV SINERGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : AMO LEMON C + LUKISAN + HURUF KANJI
566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan pembasmi kuman; Hasil-hasil minuman

pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Makanan bayi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung
vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan;
Pembasmi jamur; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan kebersihan untuk
keperluan medis; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-
sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-
substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul,
tablet-tablet dan cairan-cairan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen
nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan,
minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi;
Suplemen yang mengandung vitamin C; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral
dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Tablet hisap
(lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-
minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; bahan untuk menambal gigi; cairan obat yang mengandung
vitamin, untuk rokok elektronik; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat diet
yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; minuman bervitamin; plester, bahan untuk pembalut;
sediaan antijamur; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan multivitamin; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan vitamin C; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu
formula bayi; semen untuk inseminasi buatan; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan bervitamin; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin cair;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; tablet vitamin
efervesen; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa;
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

24/09/2021 15:31:14
540   EtiketDID2021064098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: K-Link Tower, 19 Floor Jl. Gatot Subroto Kav 59A Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. Smart Electric Vehicle Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEVI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; kendaraan bermotor

bertenaga listrik; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan elektrik; kendaraan listrik ringan;
mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil; motor, listrik, untuk
kendaraan darat; sepeda motor listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:31:14
540   EtiketD102021064098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tambak Mayor Baru II No. 67 RT.07 RW.07 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Arif Asari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : ALTERNATIF + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kakao; Kerupuk; Kue kering (pastri); kopi; kue basah; kukis (kue kering); madu; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:32:55
540   EtiketDID2021064099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno Hatta No. 112,Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40223

PT NUTRIBEV SINERGY INDONESIA

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 :

: AMO LEMON C + LUKISAN + HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air bio

energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air
litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum
bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi anti
oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa;
Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir; Bir Pletok; Bubuk untuk
minuman; Ekstrak ginseng untuk minuman; Jenis-jenis bir; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus
rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Kedelai bubuk untuk digunakan
sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah;
Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; Minuman  serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman
Perasa (essence) teh dan susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol
penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan
dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berenergi mengandung buah campuran
berry; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman
buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman energi
3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan
kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya;
Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman mineral,
aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein;
Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk
digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman
sari nanas dalam kemasan; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman soda non-alkohol berperasa teh;
Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air
kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol);
Punch minuman tanpa alkohol; Saraba; Sari sayur (minuman); Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat
minuman; Sekoteng; Sirup Kalamansi; 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).; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine
(minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; air [minuman]; air aerasi; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan
air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air
mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan
mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum suling; air murni
(minuman); air soda; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya
nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau
diberi rasa; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir rasa buah; bir
rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan
dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan
gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft
(bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esensi untuk membuat
air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus; jus buah; jus buah campuran; jus
kurma madu; jus tebu [minuman]; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; koktail
berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat
yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman
ringan; lithia water (sejenis air mineral); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman asam laktat (produk buah, non-
susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai
minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain
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sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah asam jawa; minuman
buah dan jus buah; minuman cincau; minuman cola; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol,
tidak mengandung soda; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman
elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi;
minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar buah; minuman guarana (sejenis maple); minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau
sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman jus lidah buaya; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman
lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot;
minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air
mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk
keperluan pengobatan); minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan,
tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein untuk
digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa dengan
karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan
aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman
sarang burung walet; minuman sari kacang; minuman sereal instan; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan
aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu;
minuman whey; minuman yang diperkaya nutrisi; 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; nektar buah, tanpa-alkohol; pastilles untuk minuman boba;
persiapan untuk membuat air aerasi; punch buah, tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman
tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla
[minuman tanpa-alkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan
sediaan lain untuk membuat minuman; sirup red tea; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; smoothie; smoothie yang
mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung serangga; smoothies [minuman buah, buah yang
mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan
kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:33:38
540   EtiketDID2021064100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 22, Nanhu West Road, Wujin National High-tech Zone, Changzhou, Jiangsu
Jiangsu Huali Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUALI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21, 6, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===cincin unggas; minum palung untuk hewan; minum palung untuk ternak; minum palung untuk unggas; palung makan;

palung untuk hewan; pengumpan hewan yang diaktifkan hewan; pengumpan ternak yang diaktifkan hewan===
===Kandang ayam dari logam; Kandang babi dari logam; Kandang dari logam; Rantai dari logam *); bangunan baja; kandang
unggas logam===
===alat penghilang bau udara; aparatur disinfektan; instalasi pasokan air; instalasi pemanas; instalasi penyaringan udara;
ventilasi [AC] instalasi dan peralatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:33:44
540   EtiketD102021064101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Gading Fajar B-7/17 RT.19 RW.05 Kel. Siwalanpanji Kec. Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Fitria Mustikawati Sahi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BY RIITS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (kosmetik); krim wajah; lulur kosmetik; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:34:36
540   EtiketDID2021064102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Uranus tengah III B3 no 58, Kota Bandung, Jawa Barat, 42086
muchamad doni hadiwijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: zapato footwear
Merek Kata

566 Arti Bahasa : sepatu sepatu
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; sandal kulit; sepatu; sepatu bot *; sepatu bot untuk pria;

sepatu formal; sepatu kulit; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:34:53
540   EtiketDID2021064103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3-5-19 Hirano Ichimachi Hirano Ward Osaka City Japan
Japan Paper Industry Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter Cina
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : QI: Qi putra Yu Agung, sbg pendiri Dinasti Xia (2070-1600
SM)/membuka/memulai/memulai/mencerahkan atau membangunkan/menyatakan/memberitahukan; DI:
untuk mencerahkan; XIONG: menanggung/(col.) memarahi/menegur/(col.) lemah/tdk mampu/nama
nama keluarga Xiong

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat pencuci darah; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; celana dalam untuk haid; handuk

sanitasi; makanan untuk bayi; pestisida; popok celana bayi; popok untuk inkontinensia; tampon sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:36:22
540   EtiketDID2021064104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rm1204, Tower 1, Shenzhen Next Generation Park, No. 136 Zhongkang Rd, Meilin
Street, Futian Dist, Shenzhen

Shenzhen Colorful Yugong Information Technology Development Co., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLORFUL iGame
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kotak untuk pengeras suara; alat pengolah data; alat transmisi suara; disk drive untuk

komputer; earphone; headphone; headset tanpa kabel untuk smartphone; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu suara; katrid
permainan video; komputer; komputer laptop; komputer notebook; mikrofon; pemutar media portabel; perangkat keras
komputer; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer;
program komputer, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 15:37:02
540   EtiketD102021064105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Gading Fajar B-7/17 RT.19 RW.05 Kel. Siwalanpanji Kec. Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Muston HP Sahi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL ARZHA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:38:33
540   EtiketDID2021064136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sedayu Square Blok E No. 036, Cengkareng, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. ALLUNID NUSANTARA GLOBALINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Wisma Taranis Lt. 3 Jl. Bendungan Hilir No. 76

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASA KECIL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, merah muda, kuning, hijau tua, hijau muda, biru tua, biru muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===aksesoris untuk kendaraan mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan elektronik pintar; kendaraan mainan yang

dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan
karakter plastik; mainan perkembangan bayi; mainan plastik; mendorong mainan; mobil mainan; mobil model skala [mainan];
model-model plastik mainan; motor mainan menggunakan aki (accu); naik mobil mainan; pengendali untuk mobil mainan;
pushchairs mainan; roda untuk kendaraan mainan; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak
untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; skuter [mainan]; tarik mainan kendaraan; tarik mobil
mainan; trolley Mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:41:08
540   EtiketJID2021064137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1,
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT MNC Studios International Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KURAIH BINTANG + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Keemasan, Putih, Merah, Coklat, Hitam.
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa periklanan online; Jasa toko;

Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Periklanan
online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video;
Produksi film-film komersial/iklan televisi; Publikasi produksi film; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan komersial; iklan komersial televisi; inventaris barang
dagangan; jasa agen periklanan; jasa jasa katalog toko eceran; jasa periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa-jasa konsultasi
manajemen bisnis; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa
toko serba ada; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; manajemen Sumber Daya Manusia; 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; perdagangan barang; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan
radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko eceran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:41:12
540   EtiketDID2021064138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK INDUSTRI DAN PERGUDANGAN SAFE N LOCK BLOK.A - 1288 JLN.
RAYA LINGKAR TIMUR RANGKAH KIDUL SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

CV. ARTHA BUANA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAGOYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk

keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:41:28
540   EtiketDID2021064139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE GREEN COURT, JL. DANAU LIMBOTO NO. 5, KEL. CENGKARENG TIMUR,
KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

EKO PERMANA

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 :

: MOTERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH . PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Batik; Pakaian

Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian muslim; Sarung batik; Sol sepatu; Sweater; TADAH LIUR BUKAN DARI
KERTAS; alas kaki; atasan [pakaian]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; bulu tiruan [pakaian]; celana; celana leging; celemek [pakaian]; dasi;
gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jumpsuits [pakaian]; kaos; kaus kaki;
kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; mantel;
muffs [pakaian]; pakaian [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian
olahraga; pakaian renang; pakaian tahan air; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; rajutan [pakaian]; rok; rok celana; sabuk untuk
pakaian; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu;
sepatu bot *; sepatu sandal; stoking; syal dan jilbab; syal leher; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi===

Halaman 381 dari 424



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:46:07
540   EtiketJID2021064140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sedayu Square Blok E No. 036, Cengkareng, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. ALLUNID NUSANTARA GLOBALINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Wisma Taranis Lt. 3 Jl. Bendungan Hilir No. 76

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASA KECIL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, merah muda, kuning, hijau tua, hijau muda, biru tua, biru muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko mainan anak-anak; jasa grosir untuk mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel atau

layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
untuk mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir yang menampilkan permainan;
layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:47:23
540   EtiketDID2021064141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NIAGA HIJAU RAYA 45, RT.001, RW.017, KEL. PONDOK PINANG, KEC.
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12310

BENNY ANGGITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALOME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Sarung kasur; Serbet; Taplak

meja; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Umbul-Umbul; bahan tekstil; bed cover; bendera kain;
gorden; handuk dari tekstil; handuk mandi; jersey [kain]; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain tenun; kelambu kain;
label tekstil; sarung bantal; sarung guling; selimut; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; sprei; sutra [kain];
tekstil; tirai; tirai pintu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:51:45
540   EtiketDID2021064142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Tiara Blok.B 1/15 Desa.Pasir Jaya Kec.Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten,
15710

DYNA FRANSISKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILOVLAV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING EMAS;PUTIH;ABU-ABU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Produk perawatan kulit; Sabun Mandi; Sampo; bubuk glitter kosmetik;

foundation; kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; lipstik; losion untuk tubuh; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; maskara; parfum; pensil alis; pensil blush on; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); sampo untuk rambut
manusia; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:52:06
540   EtiketDID2021064143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DEPOK 006/002 DESA KETITANG KIDIL. KEC BOJONG. KAB PEKALONGAN,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51156

m. nurhuda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSANTARA STEEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STEEL BERARTI BAJA
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja Ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 16:58:06
540   EtiketDID2021064145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower, Lantai 10,11, 12,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol galon air; botol air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:06:31
540   EtiketDID2021064146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pos Pengumben Raya No 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560

PT Novell Pharmaceutical Laboratories

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIPI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan Mipi warna Putih dengan latar belakang merah dan gold
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===MINYAK ANGIN; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; minyak angin

aromaterapi; minyak terapi untuk kesehatan; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:07:08
540   EtiketDID2021064147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower, Lantai 10,11, 12,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===botol; botol air; botol minuman; botol untuk minuman; botol-botol plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:07:31
540   EtiketDID2021064148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Mahkota Mas Blok P.5 No. 2, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Cikokol,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117

IVAN HADI PUTRA, MARIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Herlou
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Cat alis; Esens rambut; Gel alis; Krim creambath; Losion dan serum; Maskara; Perona Pipi; Pomade alis;

Sabun untuk muka; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan
Kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Vitamin rambut; Warna alis; bedak tabur; eksfoliasi kulit; eksfoliasi
pembersih pori; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; gel rambut; kondisioner sampo; kosmetik perawatan kulit; krim
after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim kecantikan; krim kuku; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tubuh;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; lipstik; make-up bedak; masker pembersih untuk tubuh; masker
rambut; masker untuk membersihkan wajah; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; perona mata; pomade rambut;
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun krim tubuh; sediaan perawatan kulit anti penuaan; semprotan
penata rambut; semprotan rambut; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum rambut; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:09:47
540   EtiketDID2021064149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Agung 8 Blok E3/19A RT.003, RW.016, Kelurahan Sunter Agung.
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Harbie Kurnia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIELS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Bantal yoga (barang-barang olahraga); Blok start untuk

olahraga; 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; Pelindung wajah untuk
penggunaan olahraga kriket; Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perlengkapan alat
senam dan olahraga; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya);
perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan
golf/perlengkapan
memanjat); bangku perut untuk berolahraga; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan olahraga;
bantalan pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan sikut
(peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; barang-barang olahraga untuk latihan olahraga bola
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basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang senam dan olahraga; beban pergelangan
kaki untuk berolahraga; blok awal untuk olahraga track; bola untuk olahraga raket; jaring untuk lapangan olahraga; kuda kayu
(artikel olahraga); paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; palu untuk olahraga lapangan; pelindung dada
(untuk penggunaan olahraga); pelindung leher (untuk penggunaan olahraga); pelindung perut untuk olahraga; pelindung pisau
sepatu untuk melindungi saat berolahraga seluncur es; pelindung tulang kering (alat olahraga); pendukung atletik pria [artikel
olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; pin, ketapel (peralatan olahraga); pita penahan keringat (barang olahraga); rompi
pemberat (barang-barang olahraga); sabuk olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan olahraga; tas
mencolok untuk penggunaan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:15:45
540   EtiketDID2021064151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gajah Mada Tower Lt 22 unit 02 Jl Gajah Mada Petojo Utara , Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Fonecyc Technology Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YESTEH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, ungu, merah, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau; Kotak rokok elektrik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok

elektronik; POD vape; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk
melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain
minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan
pengganti tembakau; Tembakau molase; Tembakau perasa; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau;
aksesoris untuk rokok eletronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam
bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen
glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; corong rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik];
evaporator untuk tembakau; gutka [mengunyah tembakau]; herbal untuk merokok; hookah elektronik; humidors; katrid yang
dijual terisi utnuk rokok eletronik; kiseru [pipa tembakau panjang Jepang]; korek api cerutu listrik; larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; molase herbal [pengganti tembakau]; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik
rokok elektronik; pemegang, dari logam mulia, untuk korek api; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik;
perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi; perangkat elektronik untuk
inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam
rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perlataan kantong untuk menggulung rokok; pipa
merokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; stiker aksesoris
untuk rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:15:56
540   EtiketDID2021064152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JATILUHUR II NO 324, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50261
ADIE CIPTA LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tidak Ada Terjemahan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; beras analog; beras hitam; beras ketan; beras

merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:20:55
540   EtiketD102021064154

730 Nama Pemohon : Puguh Budiono
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Alamat Pemohon : Dsn. Kenongo Lor RT.03 RW.05 Kel. Kenongosari Kec. Soko, Kabupaten Tuban,
Jawa Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRUUZ + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas Kulit; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; dompet kulit; koper kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:20:55
540   EtiketDID2021064154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

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 :

: OT SUKOCOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Burger Daging Ayam (Sandwich); Chai masala / minuman teh yang

dicampur rempah; Jus jahe [minuman]; Kakao; Kue; Kue kering (pastri); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Mie; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es
Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus
Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur;
Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras
kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan
dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); 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 es krim; Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; 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 kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk
campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa
avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran
buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri
dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Olahan yang terbuat dari sereal; Sediaan sereal; Taffy (gula-gula); Vermiseli pita;
affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; biskuit; biskuit malt; bumbu; bumbu masak; cokelat; cuka; es
krim; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; gula-gula untuk makanan; hamburger [sandwich]; jeli buah [gula-gula];
karamel [permen]; kopi buatan; madu; makanan ringan berbahan dasar sereal; maté (minuman infused); mie instan; minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung
susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren ditambah
susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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 herbal alang-alang; minuman herbal yang
diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; 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
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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 serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan
susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari
cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; 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; moster; permen; permen peppermint; puding; puding beku; rempah-rempah; roti*; royal jelly *;
sandwich burger daging sapi; saus; saus untuk daging; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sereal, diproses; teh;
wafel; wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:21:32
540   EtiketDID2021064155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower, Lantai 10,11, 12,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA Life
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral

bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum; air minum dalam kemasan; air minum
dengan kandungan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:23:52
540   EtiketDID2021064157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PASIRTULANG RT.001 RW.002 DS. CIKAHURIPAN, Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat, 43261

AGUS DJAINO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABADI JAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum terapi bio energi beroksigen; air mineral; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan

vitamin; 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

24/09/2021 17:24:49
540   EtiketJID2021064158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jendral Sudirman, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
PT Duta Anggada Realty Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUTA CAFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan

Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan
dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa toko penjual
Makanan dan Minuman secara online; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Penjualan makanan dan minuman
secara online; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin;
Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko pancake dan waffle; Toko roti
online; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; jasa penjualan camilan coklat, coklat
batang, brownis; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin;
jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan
minuman beralkohol dan tidak beralkohol; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat;
layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan
makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; manajemen bisnis restoran; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan
restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:27:45
540   EtiketDID2021064159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower, Lantai 10,11, 12,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA Life
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : putih dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral

bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum; air minum dalam kemasan; air minum
dengan kandungan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:28:04
540   EtiketDID2021064160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SMP 160, RT01/RW03, Ceger, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13820

Rofino Lumban Tobing

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Nusantara Vave terjemahannya adalah Katup Nusantara
591 Uraian Warna : Unsur warna merek terdiri dari warna abu-abu, orange, dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katup dari logam (selain bagian-bagian mesin)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:29:14
540   EtiketDID2021064161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: D.LAB, JL RIAU NO 1, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PT RISET NUSANTARA GENETIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALANCED MICROBIOME
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Baby soaps; 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; 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; Bintang terima 3; Bubuk sampo; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih;
Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cat alis; Deodorant stick; Deterjen cair standar; 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); Gel alis; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala
dan tubuh; Gel pembersih kulit; 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; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-
medis; 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; 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; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; 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 rambut; 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; 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; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipensetip; Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; 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 pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion
untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah
(Kosmetik); Malam untuk kulit; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah
kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; 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 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; Obat kumur; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit
non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; 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; Perawatan anti-penuaan;
Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pomade alis;
Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; 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 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; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; 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, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
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shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan
kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; 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 tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan
dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan mandi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih
badan dan kosmetik; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pengelupas cat dan sticker; 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 pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-
wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; 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 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 mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk menghilangkan rambut; 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 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 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 untuk
membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); 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 bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; 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); 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; Tanah liat (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (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; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit
terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; abrasive fleksibel; abrasive industri;
abu vulkanik untuk dibersihkan; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal];
air parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran
[perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk
keperluan kosmetik; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; 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 pembersih diresapi dengan kosmetik;
bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air
toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut
padat; 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; 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; 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 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 padat
untuk compacts [kosmetik]; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; 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; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang
mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
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penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; 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; 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 kaki; deodoran untuk manusia; 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 mangkuk toilet; deterjen piring; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; diamantine [abrasif]; 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; esens kayu putih [minyak esensial]; esens perawatan kulit non-medis; esens
untuk kulit; 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 cair; 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; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; 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 patung; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan
[kosmetik]; 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 mandi dan mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; geraniol; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin;
heliotropin; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk
mandi shower; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up; 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; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan
abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; 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
pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kulit;
kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; 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 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
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; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel
dan bubuk untuk 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 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 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 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
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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 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 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 setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan 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 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, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu
dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kulit mengklarifikasi; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; lem ikatan potongan rambut; lembar abrasif; lembar pengering antistatik;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin kumis; lilin lantai; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pemoles;
lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; 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 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 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, 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 kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk
tubuh; 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 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 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]; 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 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;
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; memijat
minyak dan lotion; memoles untuk alat musik; 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 untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam
pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan
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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 pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak
pijat; 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 pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon
teh; minyak rambut; 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 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-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,
bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan 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
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling untuk rambut; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; 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; 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 karpet dengan pewangi;
pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; 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 menyegarkan
penjaga mulut atletik; 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 wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk;
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan 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; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim;
pemoles bibir; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; peralatan mandi tanpa obat; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub 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; pewangi rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer make-up; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; 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 pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; 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; 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 pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; 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
cukur; 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 pelana; 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;
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sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan pribadi; 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 wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk
bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi;
safrol; 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
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; 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; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan
abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan aromaterapi; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan
bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan
busa untuk mandi; sediaan cukur; 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 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 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
untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; 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 perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk rambut dan kulit kepala; 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 kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; 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; 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 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 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 untuk digunakan pada tubuh; sediaan penataan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; 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 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; 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 bukan medis;
sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; 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 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 pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut santai;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; 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 tabir surya untuk digunakan pada kulit; 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 mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk
melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; 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 mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; 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 pengeritingan rambut; sediaan untuk pengupasan lilin dari
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lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; 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 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
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; 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 pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; 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; senyawa
penggosok lantai; 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 untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan
rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse;
sulingan herbal; sulingan tanaman; 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; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; terpene
[minyak esensial]; toner kulit; toner kulit non-obat; 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; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian
untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian;
wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; 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===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Baby soaps; 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; 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; Bintang terima 3; Bubuk sampo; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih;
Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cat alis; Deodorant stick; Deterjen cair standar; 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); Gel alis; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala
dan tubuh; Gel pembersih kulit; 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; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-
medis; 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; 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
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(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; 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 rambut; 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; 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; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipensetip; Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; 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 pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion
untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah
(Kosmetik); Malam untuk kulit; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah
kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; 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 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; Obat kumur; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit
non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; 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; Perawatan anti-penuaan;
Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pomade alis;
Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; 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 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; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; 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, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; 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 wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan
kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; 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 tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan
dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan mandi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih
badan dan kosmetik; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pengelupas cat dan sticker; 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 pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-
wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; 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 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 mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
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Sediaan untuk menghilangkan rambut; 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 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 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 untuk
membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); 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 bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; 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); 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; Tanah liat (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (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; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit
terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; abrasive fleksibel; abrasive industri;
abu vulkanik untuk dibersihkan; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal];
air parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran
[perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk
keperluan kosmetik; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; 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 pembersih diresapi dengan kosmetik;
bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air
toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut
padat; 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; 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; 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 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 padat
untuk compacts [kosmetik]; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; 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; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang
mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; 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; 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 kaki; deodoran untuk manusia; 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 mangkuk toilet; deterjen piring; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; diamantine [abrasif]; 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; esens kayu putih [minyak esensial]; esens perawatan kulit non-medis; esens
untuk kulit; 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 cair; 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; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; 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 patung; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan
[kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah
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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 mandi dan mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; geraniol; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin;
heliotropin; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk
mandi shower; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up; 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; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan
abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; 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
pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kulit;
kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; 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 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
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; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel
dan bubuk untuk 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 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 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 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 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 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 setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan 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 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, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu
dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kulit mengklarifikasi; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; lem ikatan potongan rambut; lembar abrasif; lembar pengering antistatik;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin kumis; lilin lantai; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pemoles;
lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin untuk keperluan
kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan
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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 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 tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion
untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; 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 kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk
tubuh; 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 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 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]; 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 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;
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; memijat
minyak dan lotion; memoles untuk alat musik; 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 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 pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak
pijat; 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 pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon
teh; minyak rambut; 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 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-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,
bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan 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
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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
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling untuk rambut; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; 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; 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 karpet dengan pewangi;
pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; 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 menyegarkan
penjaga mulut atletik; 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 wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk;
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan 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; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim;
pemoles bibir; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; peralatan mandi tanpa obat; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub 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; pewangi rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer make-up; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; 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 pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; 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; 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 pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; 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
cukur; 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 pelana; 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 keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan pribadi; 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 wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk
bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi;
safrol; 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
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; 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; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan
abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan aromaterapi; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan
bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan
busa untuk mandi; sediaan cukur; 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 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 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
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kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; 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 perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk rambut dan kulit kepala; 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 kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; 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; 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 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 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 untuk digunakan pada tubuh; sediaan penataan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; 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 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; 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 bukan medis;
sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; 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 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 pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut santai;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; 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 tabir surya untuk digunakan pada kulit; 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 mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk
melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; 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 mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; 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 pengeritingan rambut; sediaan untuk pengupasan lilin dari
lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; 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 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
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; 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 pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; 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; senyawa
penggosok lantai; 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 untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan
rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse;
sulingan herbal; sulingan tanaman; 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
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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; terpene
[minyak esensial]; toner kulit; toner kulit non-obat; 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; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian
untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian;
wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/09/2021 17:39:00
540   EtiketDID2021064164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl bhakti gang Tarbiyah LK IV Kel teladan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
GUI IN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: G.L OWING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : gold , multicolor
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 .;
Cat alis; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk tumit; Lipstik cair; Pomade alis; 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 Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Serum Mata (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner cair (Kosmetik); Warna alis;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; gel mandi, krim dan minyak; krim kecantikan; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi;
krim, losion dan gel penyamakan; lotion rambut tanpa obat; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; parfum cair; pasta
gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; sabun mandi cair; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); shampoo ketombe; toner kulit; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 11:43:00
540   EtiketDID2021064258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan II Gg. 10, Rt. 005-Rw. 005, Kel. Pademangan Timur, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Lie Hiok Tjhai

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FVR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacamata; kotak kacamata; lensa kacamata; lensa kontak; lensa untuk kacamata; rantai untuk kacamata dan kacamata

hitam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 12:42:46
540   EtiketDID2021064260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Permai 3 No.24 RT03 RW04, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14450

Farida
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Emelyne 아름다움 Mugwort Pore (aleumdaum /Beauty/Cantik)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 아름다움 (aleumdaum /Beauty/Cantik)
591 Uraian Warna : bagian atas hijau sage dengan embos tulisan silver, bagian depan dasar putih dengan garis dan tulisan berwarna hijau sage
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah pembersih pori-pori; masker kecantikan wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 13:02:15
540   EtiketDID2021064261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun II 007/006 Nunggal Rejo Punggur Lampung tengah lampung, Kabupaten
Lampung Tengah, Lampung, 34152

Afifa Nur Aida Effitri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FYGLOWCELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM KUNING COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor;

Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Sediaan untuk membuat minuman coklat
dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; 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 serbuk berbahan
dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 13:02:47
540   EtiketDID2021064262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN ALAMANDA BLOK A. 1 NO.40 RT 003 RW 011, KARANGSATRIA,
TAMBUN UTARA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

HERY WAHYU WIDIHASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hayu Widyas
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; 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 pria (terbuat dari kulit); Dompet wanita (terbuat dari
kulit); Kantong 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; Tas kurir; Tas pinggang; Tas pundak pria dan wanita; Tas, tas kartrid, ransel,
koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua
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terbuat dari kulit); Tas-tas; dompet kulit [tas]; tas; tas bepergian [leatherware]; tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang; tas crossbody; tas dan dompet kulit; tas genggam; tas malam; tas pinggang; tas pundak; tas santai; tas
tangan untuk wanita; tas tangan, dompet dan dompet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 13:30:19
540   EtiketDID2021064263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok P 3 T No. 42, RT.001 RW.018, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan
  , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14550

CHRISTINE TANOTO ONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAMA BY DAILIES & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NAMA BY DAILIES Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Brownies Coklat; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Coklat terbuat dari bahan campuran

antara dark cokelat dan buah mangrove; Hasil produksi coklat; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Minuman coklat dengan atau
tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; coklat; coklat batangan diisi; coklat hitam; coklat mousses;
coklat panas; coklat pasta; kopi dan coklat; krim-krim coklat; kue coklat; kukis coklat dari tepung keto; makanan ringan
berbahan dasar coklat; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; permen coklat; topping coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 14:14:33
540   EtiketDID2021064265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gedung Hijau VI No.11, RT.001 / RW.007, Kel. Pondok Pinang,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

TIARANI SAVITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H.
BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3, Blok G28 No 7-8,
Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUJA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Gold), Hitam.
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.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); 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; 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; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; 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 kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; 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;
Cepiau; 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

Halaman 404 dari 424



anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; 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 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 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
Halloween dan kostum topeng; 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; 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); 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 bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; 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 karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; 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 olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
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, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi
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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; SARUNG PELEKAT; 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; 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 tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); 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 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 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; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk
manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby;
atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi;
atasan bersalin; 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 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; 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 santai; 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; 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 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; bulu [pakaian]; bulu menjadi
pakaian; bulu tiruan [pakaian]; 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 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;
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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 bayi; celana pendek berjalan;
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 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; 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 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 yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; 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]; hal-hal lain; 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; 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; 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, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; 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 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 paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; 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 baju pria; 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 empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp;
kemeja kamuflase; kemeja kancing; 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 [pakaian]; ketiak
gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian];
korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; 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
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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 tidur; masker wajah musim dingin [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; 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 atasan dari bulu; 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 bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; 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 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 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 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 wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; 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; 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; 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; 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 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; 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
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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 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 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 pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; 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; 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 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; tas boot snowboard; tas kain non woven; 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;
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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 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

:
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210
220
320

25/09/2021 14:15:43
540   EtiketDID2021064266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kradenan Raya No. 3-A Ringinsari RT 11 RW 69 Maguwoharjo Depok Sleman DI.
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282

Atika Paramita Janintyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L'GRAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk

herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman
berbahan dasar teh herbal; Ekstra herbal (bumbu); Jus jahe [minuman]; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman
Es Jeruk Kunci; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi
yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy);
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 es krim; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; 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 dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk
daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman
teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa
susu, kopi dan cokelat); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sereh kering (Bumbu); Teh dan teh
herbal; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; ginseng olahan untuk
digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula madu herbal; herbal kering
untuk keperluan kuliner; madu herbal; madu untuk makanan dan minuman; minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao;
minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; 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 herbal alang-alang; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; 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 kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso
yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman
serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu;
minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berperisa cokelat; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa vanila untuk minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kedai kopi; Layanan kedai makan; Layanan yang menyediakan

makanan dan minuman dengan truk berjalan; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); jasa katering; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa
konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; kafe; katering makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kantin; layanan katering keliling; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 14:31:01
540   EtiketDID2021064268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Pucang, RT 1 RW 4, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa
Tengah, 53471, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53471

LUTFI YULMIFTIYANTO NURHAMZAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mienyong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah muda, kuning, kuning muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan siap saji berbahan dasar mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 14:35:09
540   EtiketD102021064269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gondang Manis RT 010 RW 002 Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Toni Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TNY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; sedap [bumbu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 14:40:45
540   EtiketJID2021064270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tegal Rotan Raya No.99, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren,, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15220

PT. MAHA MEDIKA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MM MAHA MEDIKA & LUKISAN
566 Arti Bahasa : MM MAHA MEDIKA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; administrasi franchise (waralaba);

jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan
bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 14:52:04
540   EtiketDID2021064271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pakin No. 1 Komplek Ruko Mitra Bahari Blok E No. 15-16, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. SIMEX PHARMACEUTICAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXSIMET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan

farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 14:56:26
540   EtiketDID2021064272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19,, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. GUARDIAN PHARMATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERTIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan

farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 14:59:28
540   EtiketDID2021064273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TENGGIRI NO.4, RT 004 / RW 008, KEL. KARAWACI BARU, KEC. KARAWACI,
Kota Tangerang, Banten, 15116

RAHMAT BASUKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eolin
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Eolin = Jawaban Tuhan
591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; 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; Bibit parfum; Gel jerawat (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 fungsional; Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim flek
(kosmetik); Krim leher; Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi
berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion perawatan kulit;
Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker
Wajah; Masker pelembab kulit; Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari
susu; Produk kosmetik; 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 Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun
mandi, deodoran; 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 perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; 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); Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu deodoran;
Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner
wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bedak; bedak bayi; bedak krem; bedak rambut; bedak tabur;
bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak
wangi; bubuk masker tubuh; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran untuk hewan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk
manusia; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel wajah
[kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
kuku; 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; krim berjemur; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak;
krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim
pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim
wangi; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah
bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak;
masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker
pembersihan; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah kosmetik; minyak kosmetik; minyak parfum;
mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air
toilet; parfum dan cologne; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk sabun;
sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah;
sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun;
sachet parfum; salep kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; 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; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/09/2021 15:03:41
540   EtiketDID2021064274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19, , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. GUARDIAN PHARMATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GP-CAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan

farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
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penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/09/2021 15:08:59
540   EtiketJID2021064337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PELTU SUJONO GG. SERUNI 44 RT. 013 RW. 002 KELURAHAN
CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65148

AMALIA TRI ANGGRAINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCRAPPIND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembuatan merchandise; jasa percetakan seni rupa; pembingkaian karya seni; pembuatan barang kustom;

pembuatan furnitur kustom; pembuatan kertas dan produk kertas; pembuatan kustom bungkus produk; pembuatan prototipe
produk baru untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/09/2021 15:25:54
540   EtiketDID2021064338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sudirman Park, Jl KH Mas Mansyur Kav 35 Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10220

Sri Irdayati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pempek Prank Asli Palembank
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Jingga, Hitam, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; Pempek Sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/09/2021 16:57:29
540   EtiketDID2021064339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Baiturrahman No 38 RT 006 RW 002 Kelurahan Karampuang Kecamatan
Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231

KH. UST. AHMAD HASTA FARIZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARDUN ANEKA ROTI DUNIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, biru, hijau, jingga, merah bata, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;

Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak
makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
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tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari
Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; 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; Berego;
Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan
digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos;
Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka;
Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk
bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk
spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh;
Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe );
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng;
Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang;
Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut
goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam
bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang;
Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-
bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau
sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari
singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging
Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk
Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma
untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cecek; Celimpungan;
Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok
(Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove;
Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka
dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering;
Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih
kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole;
Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu);
Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi
malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi];
Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es Campur Pelangi
Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado; Es Palu
Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es krim
buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan
berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa
(bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk
makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -
gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula
halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; 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; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi
penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar
utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus tanpa
obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi;
Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan;
Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang;
Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi;
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Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo;
Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan
sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang
Loyang; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan;
Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar
(bumbu dapur); Kenta; Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal;
Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk;
Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang;
Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu;
Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat;
Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi
Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan
penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue
Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue
Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu
Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip;
Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar
Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue
Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue
Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue
Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue
Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue
Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue
Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue
Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju;
Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue
Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging;
Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue
kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue
nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue
tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton
(pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu);
Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah;
Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai;
Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi;
Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate);
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku
terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es
dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; 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 cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; 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 terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh
hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; 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; Milu Siram;
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman
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Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk
teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); 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 es krim; Minuman jahe
(teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; 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 kunyit
asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun
kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Model; Muesli; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam  ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam
Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam
Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng
Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh;
Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang;
Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet;
Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
Tuturuga; 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 Bakar Ayam; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi
Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali;
Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk;
Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng
Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi
Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal
Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi
Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi
Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak
Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan;
Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang);
Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang;
Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi
Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate
Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur
Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran
dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari
tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam
penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah
dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu);
Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar
coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari
nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit;
Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; 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; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang
dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones;
Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan
aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap
rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening;
Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen
pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza
beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); 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; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-
produk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding
kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa
dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk
pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat
dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti
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Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti
koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu];
Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); 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 cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal
cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
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; Samosa; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; 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 siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk
memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk
membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan
nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es
yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal;
Sinonggi; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé
(makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia
abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy (gula-gula);
Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein)
dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh
Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal
daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam
es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang
menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk
(bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan
makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula;
Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk
makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul
instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight
(gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie);
Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang
dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu];
acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan biscotti; adonan biscotti beku;
adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue;
adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti;
adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga;
affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air berperisa yang dibekukan; air
garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond
berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur
ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-
arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil
krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan
pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi;
bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat
untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi
daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan
dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi
berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi,
selain untuk keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet atau medis; batang es buah; batang nougat
berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan;
beras hitam; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan
Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran
dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam
olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan
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[bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji
pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-
bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread];
biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt;
biskuit manis; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-
biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi;
bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat;
bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk
cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun
kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kari [rempah-rempah];
bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami];
bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus;
bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk
menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum;
bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu;
bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan
minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu
masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu
pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain
minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman,
diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga
lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju
[sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis;
butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam keadaan basah; cake
frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering
dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa
keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih
Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari;
campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe;
campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti;
campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue;
campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran pancake gurih;
campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut
instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam
bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai
pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai;
campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; campuran-campuran untuk
membuat produk-produk roti; cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang
dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir
wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah];
chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup
[kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge;
chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; chutney;
chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan)
apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat,
cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat
pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau
buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat
mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis
cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous
[semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton;
crumble (hidangan) apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka
blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; 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 [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup
panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang
diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant
untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula];
dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad
(saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan
sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk
keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue
vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es batu; es batu
bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula; es
kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim
dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es putar; es rasa;
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es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat;
es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik
dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens
untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar
gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel;
fruktosa untuk keperluan kuliner; fudge; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh
yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam
bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam
kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk
mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa
dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan
sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk
makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis
tepung; gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula
beku; gula berputar (dekorasi kue); 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 dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk
pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-
gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi
pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar; gyoza; halvah; ham
glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan
berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama
pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi;
hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus [bukan obat];
infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi
berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi
berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat untuk produk-
produk roti; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung,
dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi
Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal
[Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gula-
gula); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kafein tambahan, yaitu,
konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki cokelat; kalung permen; kanji dr
tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi;
kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga
[bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari
[rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy
sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi,
keringkan; 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; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh
herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk
meningkatkan rasanya; kerang Taco; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik
butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik
permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum
utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung yang dibakar; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa
dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk
ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering
untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah; koji [beras malt
fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi
bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi
giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang
mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple;
krim-krim coklat; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras
[kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es;
kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji
ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang
dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue
nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri
salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri;
kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk
makanan ringan; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung
keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti);
kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna;
lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-
gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-
gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca;
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madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu
sirup; makan gandum; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan
siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri
dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur;
makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan
siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk
daging, ikan atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian;
makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang
bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau
nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji
di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau
bahan untuk membuat makanan lain; 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 pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis,
dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa
karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan
penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat
probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao;
makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan
dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan
dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri
dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads
(mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi];
maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica;
merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; 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 kering bahan pengganti kopi; 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; mille-
feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; 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 gula aren
ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; 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 serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; 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; minyak cabai untuk
digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; 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]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly];
moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang];
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mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi
bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang
dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang
terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji
[kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan
berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat
dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola
nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki
dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai
berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging
unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar;
pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk
bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk
menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba;
panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian
(Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi
dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang diisi; pangsit
yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta);
paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfaits
(hidangan penutup); 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; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati konjak; pati singkong untuk
keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk
makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum);
pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah
tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus
pangsit (china); pembungkus sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne
(pasta); penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk
makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; 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 bahan makanan; perasa buah, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon,
selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa pandan untuk
keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau
minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan
kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk
keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula;
permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen bergetah; permen buah
jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen
cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula
tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet
bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk
menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint;
permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen
tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen
yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva
serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petir; petis; petits
fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie kemiri; pilus; pinggiran pizza;
pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi
ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan
ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-
gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat
dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat;
pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan
yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat;
produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding;
puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang
dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; quiches (roti);
quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking
powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah;
remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue; rempah-rempah yang
mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart;
rigatoni; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti
bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis
keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti
gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan
saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
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soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk
keperluan medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; rusks;
sage, kering; sagu; salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan
teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat
dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan
dasar buah; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; 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 gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus
kari organik; saus lada; saus madu mustard; 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
daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih
[pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh]
untuk membuat minuman; sediaan aromatik untuk membuat infus tanpa obat; sediaan aromatik untuk permen; sediaan
berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan krim
kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan
dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-
sediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
cokelat ; selai cokelat untuk digunakan pada roti; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; sereal bar;
sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi
manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet
fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk
keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup beras
merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup
maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase
untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati ketan; sirup pati untuk
makanan dan minuman; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack
bar berbasis muesli; sofa; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis];
sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard;
souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso; spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat;
spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk);
stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik dari tulang ikan; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak
terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi
norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad);
tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes);
taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran; taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan
untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan
berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka;
tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman),
diolah; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh
barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh buah; teh bubuk;
teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk
penggunaan obat; 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; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh
instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh
melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput
hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh
susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tempel jahe untuk
digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; temuan; tepung; tepung
Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung beras; tepung berbasis larva serangga;
tepung berbasis serangga; 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 jelai; 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
sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung
terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*;
terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah;
tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang
difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping
kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas;
tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan
kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah; tukang sepatu ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang
ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu);
vanillin [pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung
[cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang
dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers);
yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEBUKU IV NO. 11 RT. 003 RW. 008 KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65123

YANI SETYANI, S.Pdi.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LCRBRH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING EMAS, HIJAU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Sambel Goreng; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal

Goreng Kentang Teri; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; sambal; sambel===
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